
 
 

72 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Pertanyaan untuk subjek 

a. Identitas subjek  

1. Siapa nama Anda? 

2. Berapa usia Anda? 

3. Saat ini jenjang pendidikan apa yang sedang Anda tempuh? 

4. Apa hobi Anda? 

5. Berapa jumlah saudara Anda? 

6. Dimana alamat rumah Anda? 

b. Lingkungan  

1. Bagaimana komunikasi dengan orang tua?  

2. Apa peran orang tua di dalam keluargamu? 

3.  Siapakah pembuat keputusan di dalam keluarga? 

4. Bagaimana komunikasi antar orang tua? 

c. Psikis 

1. Situasi apa yang menimbulkan sibling rivalry 

2. Bisakah kamu menyatakan ketidaksukaanmu terhadap suatu situasi? 

3.  Mengapa orang tua terlihat ada “pemihakan”? 

4. Apa yang membuat orang tuamu lebih memihak salah satu anak? 

5. Adakah kalimat/situasi yang tidak menyenangkanmu yang sampai saat 

ini masih kamu ingat? 

d. Kemampuan 

1. Apa pendidikan terakhirmu? 

2. Apa pendidikan terakhir orang tua? 

3. Apa budaya yang ada di keluargamu? 

4. Mengapa budaya itu yang masih ada sampai hari ini? 
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e. Pengetahuan 

1. Apakah orang tua bekerja saat ini? 

2. Apakah orang tua kalian mengetahui tentang persaingan yang kalian 

alami? 

3. Apakah orang tua menegur ketika kalian sedang melakukan persaingan? 

4. Bagaimana respon dari orang tua ketika melihat anaknya bersaing? 

f. Sibling rivalry 

1. Situasi seperti apa yang menimbulkan sibling rivalry? 

2. Apa yang kamu/saudaramu lakukan ketika persaingan itu sedang 

berlangsung?  

g. Reaksi yang timbul  

1. Apa dampak dari sibling rivalry antara anda dengan saudara anda? 

 

Pertanyaan triangulasi 

1. Berapa usia Anda? 

2. Apa pekerjaan saat ini? 

3. Bagaimana hubungan dengan anak-anak Anda? 

4. Bagaimana hubungan komunikasi anak-anak Anda? 

5. Apakah sering terjadi pertengkaran? 

6. Menurut Anda, apakah anak-anak Anda mengalami persaingan di dalam 

hubungan persaudaraan mereka? 

7. Jika iya, mengapa itu dapat terjadi? 

8. Apa peran Anda dan suami Anda di dalam rumah? 

9. Apakah ada nilai-nilai budaya yang masih Anda terapkan di dalam mengasuh 

anak Anda? 

10. Apa pendidikan terakhir Anda? 
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11. Apa yang sering anak Anda lakukan jika persaingan itu sedang terjadi? 

12. Apa dampak dari persaingan yang anak Anda alami? 

2. Informed Consent Subjek
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Wawancara subjek CA 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Hallo CA, makasih udah 
membantu aku ya. Nanti 
identitas kamu akan aku 
rahasiakan jadi tenang aja ya, 
cerita kamu ini ga akan 
tersebar kemana-mana kok 

Oke siap ci    

Kita mulai ya? Iya boleh    

CA kalo boleh tau kamu anak 
keberapa ya? 

Aku anak ketiga dari tiga bersaudara ci, diatas 
aku itu ada koko-koko aku yang pertama 
bedanya 10 tahun sm aku, yang kedua bedanya 
15 bulan. 

   

Kamu tinggalnya dimana? Di Pekalongan ci. Paling koko yang pertama itu 
kan udah kerja, jadinya dia ngekos ci. 

   

Kan sebelumnya kamu juga 
pernah bilang kalo kamu 
ngalamin sibling rivalry, nah itu 
kok bisa ngerasain gitu? 
Awalnya kayak gimana? 

Kokoku itu pinter, sedangkan aku biasa aja 
cenderung gimana gitu, jadinya aku ngerasa 
kayak kebanting gitu. Waktu SD tuh kokoku 
lomba terus, sedangkan aku kayak di skolah 
terus gak ada apa-apa. Dan aku ya cuma 
nemenin nganterin dia lomba aja ci. Trus aku 
dibanding-bandingin jadinya aku pengen 
ngalahin koko. 

PS Psikis  +++ 

Oh gitu.. Kamu sm kokomu 
satu sekolah? 

Iya satu sekolah.    

Nah trus dia lomba-lomba gitu 
atas rekomendasi guru atau dia 
nyari info-info gitu? 

Direkomendasi dari guru ci.     

Kalo kamu ada pernah ikut 
lomba? 

Kalo aku ya ikut lomba cuma benda genre gitu, 
kalo kokoku matematika, ya semuanya diikutin 
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gitu. Sedangkan aku cuma lomba gambar, dah 
kayak gitu nda menang. Dulu aku pernah juga 
LCC juara 2 

Kan kamu bilang tadi kalo 
kamu ada ngerasa dibandingin, 
nah itu sama siapa? 

Sama orangtua. Ya sebenernya ga secara 
langsung sih, cuma aku kayak ngerasa aja 
“kokomu selalu ranking 1 kok kamu cuma 
ranking 3 doang. Emang susah tah?” 

LK Lingkungan +++ 

Kalo perhatian orang tua kamu 
ada ngerasa beda gak? 

Emm.. gak tau sih ci, aku ga begitu merhatiin 
karena ya aku uda set target jadi aku ga gubris 
yang lain 

KE Karakteristik 
etnis 
Tionghoa 

+++ 

Targetmu apa memang? Ngalahin kokoku hahaha    

Omongan itu dari siapa? Papa 
atau mama? 

Hmm… ya sama aja sih ci 2-2nya begitu juga    

Trus kamu ada usaha apa gak 
setelah kamu diomongin gitu? 

Belajar terus. Kokoku tuh anaknya ga rajin ci, 
dia main game teru tapi bisa ranking 1. Ya 
memang otaknya beda sama aku. Sedangkan 
aku udah belajar sampe malem juga. Pernah 
sih kalo aku lagi gabisa yang apa gitu aku 
nanya sama koko, cuma akunya kan ga 
mudengan, trus akhirnya koko capek ngajarin 
aku sampe ngatain aku bodoh 

KE 
 
 
 
PS 

Karakteristik 
etnis 
Tionghoa 
 
Psikis 

+++ 
 
 
 
+++ 

Kalo jadwalmu sehari-hari pas 
masih sekolah itu ngapain aja? 
Dari pagi gitu ngapain? 

Biasane aku bangun jam set 6, trus mandi, trus 
baca buku pelajaran dulu abis itu berangkat 
sekolah. pulang sekolah biasanya ada les 
matematika sama fisika, ngerjain PR, trus 
belajar besok’e, sama siapin buku buat besok’e. 
kalo ada tugas yang berat gitu ya tidur biasanya 
jam 10 kalo lg ujian gitu bisa jam 12 baru tidur.  

   

Kamu nganggep kokomu 
sebagai saingan akhirnya? 

Iya ci. Sejak kelas 4 SD aku tuh udah nganggep 
kokoku jadi saingan. Ketika dia ranking 1, ya 
aku mulai berusaha buat bisa ngalahin dia, 
nambah jam belajar nek malem, ya beberapa 
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kali nilai e ningkat tapi masih belum bisa 
ngalahin kokoku. Trus juga karna aku ngeliat 
orang tuaku tuh kayak lebih ke dia, dia minta 
apa tanpa dijawab iya apa engga langsung 
dikasih, sedangkan aku minta apa ya ditunda 
gitu trus ujung-ujungnya nda dikasih. Trus dia 
kalo izin pergi tuh dibolehin, kalo aku gak 
dibolehin 

Dari kamunya ada protes gak? Pernah. Yaa dijawabnya kayak gimana ya.. ya 
kan beda.. ehh.. yaa kan koko cowok, kamu kan 
cewek gitu. Trus ya pernah aku bantah juga, 
kalo aku perginya bentar, gak selama koko. 
Kokoku tuh bisa pergi sampai jam 12 malem, 
aku jam 5 atau 6 aja udah ditelponin 

PE Pengetahuan ++ 

Kamu pernah ngomong nda ya 
kayak protes gitu sama kokomu 
kok bisa dia main game aja tapi 
nilainya masih bisa bagus? 

Pernah, ya dia cuma njawab “kan emang beda, 
kan kamu biasa kalah.” Awalnya sih aku emosi 
pas dia jawab gitu, cuma yaudahlah karna uda 
keseringan denger itu juga jadinya yaudah, 
akunya juga mau ningkatin lagi dan mau 
ngalahin dia. Jadi pasang target lagi gitu 

LK Lingkungan ++ 

Tujuan awalnya kamu buat 
ngalahin dia sebenernya buat 
apa sih? 

Karna… ingin dianggep lebih pintar    

Emang dari orangtua ada “title” 
yang diberikan secara khusus? 

Hmm… ya ada sih kayak kokoku yang diatasku 
udah dicap sebagai pintar gitu jadi kayak 
tanteku tuh uda ngerti kokoku. Kalo kokoku 
yang diatas kokoku lagi uda terkenal supel gitu, 
sedangkan aku kayak.. kayak gak ada apa-apa 
gitu 

   

Berarti orangtuamu nganggep 
kokomu anak favorit? 

Hmm.. bukan anak favorit sih lebih tepatnya tapi 
kayak apa aja tuh yang dibahas ya dia mungkin 
karna dia anak cowok juga kali ya karna kan 

KB Kultur 
budaya 

+++ 
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etnis kita lumayan gimana gitu sama anak 
cowok, ya aku cuma dianggep pemanis. Dan 
aku jarang dibahas sama orangtuaku di 
sekeliling temen-temennya. 

Trus orang tuamu tau kalo 
kamu nganggep kokomu 
saingannya dia? 

Tau. Aku ngasih tau terang-terangan kalo aku 
mau ngalahin koko, karna nilainya dia selalu 
ada yang 100, tapi aku gak ada.  

   

Trus orang tuamu gimana 
responnya? 

Hmm.. kayak yasudah kalo misalnya mau 
ngalahin ya berusaha gitu loh.. Yaa sebenernya 
saingan ini lebih kearah yang sehat sih ci, karna 
orang tuaku juga ngedukung, kokoku juga tau. 
Jadi ya orang tuaku bantu ngefasilitasin sih. 

   

Kalo kalian ada dapet nilai 
bagus, dari orang tua dapet 
apresiasi gak sih? 

Ya kalo koko jadinya kalo mau apa-apa dituruti 
sih ci, tanpa apa-apa lagi besoknya barang 
yang dia mau langsung ada, kalo aku ya nanti-
nanti lama-lama lupa. Sebenernya apresiasi gini 
baru ada pas SMA sih. Kalo dulu kan aku ikut 
tes beasiswa gitu pas tes yang terakhir gitu aku 
gagal. Orang tuaku ada ngomong “udah gak 
usah dipikirin, kan masih bisa coba yang lain, 
kamu juga udah usaha semaksimal mungkin” 

   

Trus di kamunya gimana? Ya.. ee… aku kayak ngecewain orang tuaku 
gitu.. ga bisa sebanggain kayak kokoku gitu.  

   

Kamu ada ngerasa hidupmu 
selalu dibawah bayang-bayang 
kokomu tah? 

Iya hahaha. Jadinya kayak aku mau ngebuktiin 
kalo ini aku gitu. Pengen bisa ngalahin dia.  

KE Karakteristik 
etnis 
Tionghoa 

+++ 

Orang tua atau kokomu tau gak 
kalo kamu ngerasa kayak gitu? 

Tau.     

Responnya mereka gimana? Eemm.. gausah terlalu ngejar kayak gitu. 
Kayak.. yauda usaha aja yang terbaik.  

   

Perasaan kayak gitu sampai 
sekarang masih ada? 

Ada. Yaa kayak kokoku bisa masuk STAN, 
sedangkan aku unika. Kan kayak bedanya jauh 
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gitu. Yaa.. aku harus bisa lulusnya cepet, 
cumlaude gitu..  

Dari orang tua ada pressure-
pressure gitu gak? 

Kalo dulu ada.. jadi tiap kita masuk sekolah 
mana, sama papa udah ditargetin harus masuk 
mana lagi setelahnya. Ya aku nanti tinggal 
usaha aja. Mau gimana caranya seengganya 
harus usaha masuk ke sekolah 

   

Di masa masih rival sama 
kokomu, ada gak sih omongan 
yang ngebekas di kamu 
banget? 

Ada. Pas SD, aku kan tipikal yang nangisan 
gitu, jadi orang tua tuh pernah bilang “kok kamu 
gak bisa apa-apa, sedangkan kokomu bisa ini 
ini ini” 

PS Psikis +++ 

Kamu tuh orangnya kayak 
gimana sih CA? 

Eee… kayak.. ga pinter sebener e cuma masih 
ada usaha, sebenernya males cuma karna 
kebantu sama kokoku yang jadi rivalku jadi 
kebantu jadi ada target gitu. Introvert mungkin, 
males tanya, kalo gak tau ta pendem sendiri 
atau ta cari sendiri.. hmm.. apa lagi ya.. lemot, 
terus kadang tuh pesimis kayak di satu mata 
pelajaran yang dari awal aku kira gak bisa, 
cuman ternyata aku bisa. 

   

Dari orangtua ada gak sih nilai-
nilai Tionghoa yang diajarin ke 
kamu? 

Ada sih.. kayak kalo pacaran harus yang 
seetnis, diajarin buat kerja keras, ngatur 
keuangan, tata krama sama orang yang lebih 
tua. 

   

Nah kalo menurut kamu 
sendiri, persainganmu sendiri 
ada sebab dari etnismu 
sekarang ga? 

Hmm.. Ada sih ci, aku ngerasa cuma koko-
kokoku aja yang dianggep sama orang tuaku 
mungkin karna mereka anak cowok kali ya, 
kokoku yang pertama anaknya pinter, supel 
juga kokoku yang kedua pinter, cepet nyerep 
pelajaran, aku lemot ci, harus ada usahanya 
dulu, yaa sebenernya gak yang dianggep 
gimana gitu tapi aku jarang dibicarain sama 

KB Kultur 
Budaya 

+++ 
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orang tua aku sama temen-temennya atau di 
saudara, aku kayak bayangan, jadinya aku 
pengen juga “terlihat” gitu sih ci 

Kamu tipikal orang yang bisa 
ngomong ketidaksukaan ke 
orang tua gak? 

Gak bisa.    

Kalo ngomong soal keinginan 
dirimu sendiri gimana? Selain 
minta barang ya. Mungkin 
kayak minta diapresiasi, atau 
diakui 

Gak bisa juga.     

Kalo di keluarga kalian papa 
mama ngasuh kalian gimana 
sih? 

Otoriter ci, dari sekolah, kehidupan, keuangan 
diatur, main juga aku dibatasi sih. Itu papa sih. 
Kalo mama lebih kayak nanya maunya apa.  

   

Kalo dari kamu sendiri, kamu 
nganggep dari sibling rivalry ini, 
kamu ngerasain hubunganmu 
sama kokomu gimana? 

Yaa biasa aja sih.. kayak aku ngerasa aku jadi 
anak yang lebih keras gitu ci, kayak makin 
kayak jadi gampang sakit juga, karna aku apa-
apa dipendem, kalo cerita ya dikit-dikit aja. 

DM Dampak 
negatif 
sibling rivalry 

+++ 

Kalo menurut kamu nih, yang 
kamu rasain dari persaingan ini 
ada dampaknya gak? Kalo 
ada, apa dampaknya? 

Ada sih ci.. Aku ngerasa jadi lebih punya 
motivasi buat belajar, karna kan target aku buat 
ngalahin kokoku, jadinya ya lebih rajin belajar, 
bisa memanage waktu buat belajar. Yaa.. jadi 
lebih punya target aja gitu ci. 

DM Dampak 
positif sibling 
rivalry 

+++ 

Oh gituu.. oke deh makasih ya 
CA buat waktunya.  

Iya sama-sama ci    

 

 

 

Wawancara Saudara Subjek CO 
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Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Sebelumnya makasih ya udah 
mau bantu, nanti identitas 
kamu, informasi juga nanti akan 
aku rahasiakan. Nanti aku 
inisialin jadi CO ya 

Iya boleh.    

Kamu anak ke berapa CO? Anak kedua    

Kamu hobinya apa? Aku sukanya main game di laptop    

Kan denger-denger katanya 
kamu sama CA katanya ada 
rival nih, nah itu gimana sih? 

Ya kita saingan di nilai sih. Sebenernya lebih ke 
yang positif sih, gak yang negatif, jadi kadang 
kalo misalnya nilai CA lebih bagus, ya aku ikutin 
cara belajarnya CA gimana, bedanya kalo aku 
lebih cepet gitu belajarnya kalo CA agak harus 
berulang-ulang. Kalo dari aku sih saingannya 
kita masih positif sih gak yang negatif gimana, 
cuma kalo dari CA nganggepnya agak negatif 
sih. Karna kan CA deket sama mama, jadi pas 
tes itu aku masuk, sedangkan CA gak masuk, 
trus SMA aku bisa masuk yang favorit, dia 
masuknya ke yang nomor 2, trus kuliah 
sekarang dia kan swasta, makin minder lah dia 

DM Dampak 
positif 
sibling 
rivalry 

+++ 

Ada perbandingan gak sih dari 
orang tua? 

Kalo dari SD-SMP iya, makanya dia minder, kalo 
SMA CA nih makin kasian, dia nih belajarnya 
mati-matian, sampe kadang-kadang kurang 
tidur, cuma nilainya masih aja kurang gitu. Kalo 
aku belajarnya dikit, ya bisa lah kak dapet nilai 
bagus, karna aku ga perlu belajar yang dalem 
banget, logikaku udah main 

KE Karakteristik 
etnis 
Tionghoa 

+++ 

Kalo dari kamu sendiri ada 
pressure gak sih? 

Ada sih. Karna CA kan belajarnya lebih, 
sebenernya kalo mau diliat-liat nilainya CA lebih 
bagus dari aku, kalo ujian ya bagusnya aku. 
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Trus ya itu sih paling.. kayak dia kan Tionghoa 
juga cewek, biar dapet jodohnya gampang juga 

Bisa dijelasin lebih?? Iya kalo menurutku kalo dia pinter banget, nanti 
kasian cowok bisa-bisa jadi minder, jadi ya 
begitu aja biar dia juga bisa dapet jodoh 

   

Ohh gitu.. Kalo dari orang tua 
ngasih pressurenya ke kalian 
semua ya? 

Ada. Kalo koko sih sebenernya lepas, jadi orang 
tua lebih intens ke aku sama CA. Sebenernya 
pas sebelum ada CA ya aku yang ditekanin 
sama orang tua cuma ya semenjak ada CA, dan 
diliat aku bisa dilepas, jadinya CA yang lebih 
diintensin. Sama papa mama tuh fokusnya 
belajar, gak bisa gitu ngeliat kita main pasti 
bakal disuruhnya belajar, jadi kita suka di lesin 
sama orang tua. Bener-bener gak bisa main pas 
jaman SD-SMP tuh. Kalo ujian tuh bener-bener 
gak boleh main, kalo bisa sih belajar aja gak 
usah main-main. Kalo main pun juga diwaktuin. 
Karna ya sebabnya kakakku pernah dibolehin 
main-main, akhirnya jadi bandel, pulang selalu 
diatas jam 12. 

LK Lingkungan  +++ 

Kamu ngerasa kepressure gak 
sih dengan hal itu? 

Sebenernya gak sih. Karna aku pinter ngeles, 
kayak SMA kan aku dikasih laptop, sebenernya 
aku bisa ngerjain tugas bisa aku cepetin cuma 
ya aku lama-lamain biar aku bisa main game di 
laptop. Karna uda biasa dikandangin, jadinya 
kayak sedikit temen, jadi larinya ke game. 

   

Kalo dari orang tua ada gak sih 
apresiasi? 

Kalo SD ada, SMP-SMA gak ada. Ya 
sebenernya pengen sih, kayak kata-kata pujian 
pun gak ada. Padahal SMP sempet juara 1 
matematika, dan orang tua disuruh berdiri ya 
yaudah cuma diliatin doang 

   

Kamu ngerasa di kekang gak Sebenernya iya sih cuma lama-lama jadi enjoy.    
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sih dengan jadwal-jadwal yang 
ada? 

Apalagi sama matematika, dulunya pernah 
nangis pas lagi les karena gurunya galak, cuma 
ya sekarang jadi suka sama matematika. 

Kalo kamu lebih deket sama 
papa atau mama? 

Sama mama. Kalo papa tuh kasar, keras, jarang 
ngobrol, jarang cerita-cerita juga, papa tuh 
demennya nyuruh-nyuruh, kayak apa aja dicariin 
juga kesalahan kita. Emang kata mama dari 
akong juga kayak gitu jadinya ya nurun ke dia 
pas ndidik kita. Tipikal mama tuh ke proses, kalo 
papa tuh lebih ke yang gimanapun usahamu, 
mau belajar banyak atau dikit, ya harus bisa 
dapet nilainya bagus. Mama lebih sering 
ngebela kita dari papa trus jadi bertengkar lagi. 
Ya berantemnya cuma omong-omongan aja sih 
ga yang sampe kayak gimana gitu. Seringnya 
lebih karna nilai sih mereka berantemnya, kalo 
dari CA mungkin akan nganggep karna dia 
orang tua kita berantem, kalo aku lebih ada 
refleksi diri. Jadi ya CA pasti akan 
ngebandinginnya nilaiku sama nilainya dia. 

LK Lingkungan +++ 

Emang papa anak keberapa? Anak ke 4 dari 8 bersaudara, kakak-kakaknya 
semua cewek, jadi ya ngerasa beda gitu ya, 
kayak lebih dimanjain gitu. Papa tuh lebih sering 
dikasih makanan porsi lebih enak kalo lagi 
makan keluarga, trus kalo lagi mau apa ya pasti 
diturutin. Kalo mama sih engga begitu walaupun 
ada adeknya yang cowok tapi ya sama aja sih 
mama. 

LK Lingkungan +++ 

Kalo di dalam keluarga kamu 
rasa peran orang tuamu apa? 

Karna papa kan orientasinya ke hasil, kalo 
nilainya jelek ya pasti papa yang lebih marah, 
kalo yang belajar kurang pasti lebih marah 
mama. Kalo semua keputusan itu diputusin 
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sama papa dan ditargetin dari awal sampai 
kuliah itu ditargetin sama papa. Ya CA juga 
digituin.  

Cuma beban gak sih jadinya? Kalo beban sih ya lumayan sih, karna pas SD 
banyak yang Tionghoa, pas SMP SMA gak ada, 
karna ketemu yang bukan Tionghoa berasa 
gimana gitu. Jadi ya mainnya sama papa, mama 
sama adek. Pernah sih kepikiran jadi kayak 
nyalahin orang tua jadinya aku ga punya banyak 
temen. 

   

Kamu tipikal yang bisa 
ngomong ketidaksukaanmu 
tentang suatu hal ke orang tua? 

Pernah ngomong sih berkali-kali, tapi ya 
percuma aja, karna omongan mereka kayak 
udah pakem gitu, berdalihnya bukan buat 
mereka, tapi buat kita juga. Jadi ya ngerasanya 
ya ini memang yang terbaik buat aku.. 

LK Lingkungan +++ 

Orang tua kalian tau gak sih 
kalo kalian saingan? 

Tau, karna CA kan lebih deket sama mama jadi 
ya kadang cerita ke mama atau ga ke kakak. 
Trus ya waktu itu pernah sih kayak kenapa gitu, 
CA nangis ya dibanding-bandingin terus 
ngerasanya. Jadi ya mama lebih ngomong kalo 
aku kan beda, dan CA juga beda, ga harus 
sama kayak aku gitu sih. Biasanya berawal dari 
papa nyeletuk mungkin kayak ngebandingin 
sama aku.. mungkin sih ya, biasanya CA bisa 
cerita kalo gak ada aku. Papa sih tipikal yang 
punya harapan besar buat kita anak-anaknya. 
Tapi ya saingannya kita gak yang parah sih, 
masih positif jadi orang tua responnya juga gak 
yang gimana-gimana malah kayak ngedukung 
kali ya, jadi kayak ngebiarin juga kita saingan 
toh juga biar nilainya bagus. Jadi aku belajar 
dari CA buat belajar rajin dan CA belajar dari 

LK 
 
 
 
 
 
DM 

Lingkungan 
 
 
 
 
 
Dampak 
positif 
sibling 
rivalry 

+++ 
 
 
 
 
 
+++ 
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aku buat kok bisa nilainya bagus, belajarnya 
kayak gimana. Gitu sih.. 

Ada gak sih situasi yang gak 
enak atau omongan yang ga 
enak ketika kamu saingan 
sama CA? 

Emm… kalo aku sih paling sering dikatain 
pemalas, “coba kamu rajin belajar kayak CA, 
baca buku pelajaran, latihan soal-soal tiap hari” 
lumayan ngena sih ketika dikatain pemalas 
cuma kalo aku enaknya belajar kayak gini 
gimana lagi. Jadi ya seringnya aku cuma 
nanggepin iya iya aja biar ga beleber kemana-
mana. Dan kadang CA lebih diperhatiin karna 
belajarnya CA lebih ekstra. 

PS Psikis +++ 

Emang target dari orang tua 
berapa sih nilainya? 

Ehmm… kalo jaman SD 7 itu dianggep jelek, 
jadi harus 9-100, kalo SMA min 80an karna kan 
RSBI 

   

Oh gituu.. kalo dari keluaga 
kalian ada gak sih budaya 
Tionghoa yang masih dilakuin 
sampai sekarang? 

Hmm.. paling kenceng sih imlek aja sih, tapi gak 
yang gimana-gimana juga, aku aja gak bisa 
Bahasa mandarin, paling parah sih kalo imlekan 
papa bisa nyetel film atau musik dari pagi 
sampai malam isinya mandarin semua, soalnya 
keluarganya papa kan masih asli dari Chinanya.  

   

Kan orang tua kalian tau nih 
kalo  kalian saingan nilai juga, 
suka ada perbedaan kasih 
sayang gak sih? 

Ada. Tapi lebih ke CA, karna CA belajarnya 
lebih ekstra jadinya CA yang lebih diperhatiin, 
kalo aku kan yaudah belajarnya gitu aja jadinya 
engga digimana-gimanain, kayak misalnya kalo 
CA lagi belajar mama suka dateng buat ngasih 
jajan atau nyuruh CA istirahat dulu makan, kalo 
aku ga digituin. Kalo aku asal ada laptop sama 
internet ya gak akan minta-minta gitu juga sih. 
Jadi ya CA yang lebih sering dapet barang-
barang juga. 

   

Kalo boleh tau hubungan kamu 
sama CA gimana kalau sebagai 

Yaa biasa aja sih, jarang ngobrol-ngobrol juga, 
tapi ya masih deket, kalo chat-chatan juga 
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kakak-adik? jarang sama CA. tapi kalo sekalinya chat ya 
lama sih cuman ga intens aja chat-chatannya.  

Oh gitu.. kalo menurut kamu 
nih, dari kamu pribadi ada gak 
dampak yang kamu rasain dari 
persaingan kamu sama CA? 
kalo ada, apa? 

Pastinya ada. Aku jadi lebih rajin. Kan CA 
anaknya rajin, lebih rajin daripada aku, kayak 
yang aku bilang, CA lebih harus punya waktu 
buat belajar sedangkan aku belajar dikit udah 
masuk, jadinya aku suka menyepelekan gitu. 
Sama jadi lebih bisa belajar untuk 
mempersiapkan ketika ujian dan kalo lagi belajar 
aja. Gitu sih kalo dari aku 

DM Dampak 
positif 
sibling 
rivalry 

+++ 

Oh gituu.. okedeh CO, makasih 
banyak ya buat waktunya 

Iya, sama-sama.    

 

Wawancara triangulasi subjek CA dan CO 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Hallo tante, sebelumnya maaf 
ganggu ya tante sore-sore, kita 
mulai wawancaranya ya tan? 

Iya boleh silahkan    

Kalau boleh tau tante, CA sama 
CO jarak umurnya berapa ya? 

15 bulan    

Kalau boleh tau, tante 
pendidikan terakhirnya apa? 

D3    

Kalau om? SMA    

Oh gituu.. tante tau kalau CA 
dan CO mengalami persaingan 
saudara kandung? 

Ya tau    

Trus dari tantenya sendiri 
gimana? 

Ya kan talenta anak kan beda-beda. Kalo CO 
kan ee.. lebih cerdas otaknya, lebih encer, kalo 
CA kan cenderung rajin.. jadi motivasinya beda-
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beda. 

Trus awalnya tau gak tante 
karena apa mereka bisa 
bersaing? 

Kan untuk kemajuan, kamu berusaha yang 
terbaik buat masa depan kamu. Kan tante selalu 
ngomong gitu, masa depan kamu kan ada di 
tangan kamu sendiri, kalo orang tua kan hanya 
bisa ngasih tau kan sama ngasih pendapatnya 
gimana, ngasih motivasi. Selanjutnya kan 
terserah anaknya. Kalo CO kan ya paling 
sukanya main game, jadi ya tante bilang buat 
jangan sering main game kamu ya belajar. Kalo 
sama CA kan tante ngomong kamu jangan takut 
sama koko kamu. Kamu pasti punya cara lain, 
kamu harus lebih rajin lagi untuk mencapai cita-
cita.  

LK Lingkungan ++ 

Kalo dari tante sendiri 
melihatnya persaingannya 
mereka sehat apa engga ya 
tan? 

Sehat lah emm.. saya juga gak mau 
persaingannya negatif, kan mereka saudara 
sekandung gak baik kalo sampai iri hati 

   

Pernah ada berantem-
berantem gitu gak sih tan kalo 
misalnya nilainya CA kurang 
dari CO? 

Kalo berantem sih ndak.. Cuma kan kalo CA 
sering curhat sama tante, kok koko pinter gini 
gini, ya tante balesnya ya kamu harus bisa 
ngejar kekurangan kamu, gak harus pintar untuk 
berhasil tapi kamu harus rajin orang rajin itu bisa 
mengalahkan orang pintar.. hahaha 

   

Ada dorongan dari tante atau 
om gak untuk CA dan CO harus 
rajin atau pintar? 

Yaa.. kalo tante sih bebas.. kalo yang cenderung 
seperti itu si om.. ya kamu harus punya target, 
kalo engga ya kapan lagi, mumpung orang tua 
bisa ngebiayain kamu 

   

Kalo om biasanya emang 
gimana tan? 

Yaa paling gak boleh sering main-main, kalo 
pulang gak boleh pulang malem-malem atau 
pagi itu gak boleh. Biasanya kalo CO pulang 
malem, om langsung marah-marah.  
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Kalo dari tante sendiri kalo 
diantara CA atau CO kalo 
nilainya bagus, dari tante akan 
bagaimana? 

Yaa kasih pujian aja sih.. kata-kata pujian, paling 
ditanya mau makan mana, jadi makan di 
restaurant bareng-bareng gitu sihh.. ditraktir 
hahahaha.. 

   

Kalo dari tante sendiri, CA dan 
CO anaknya bagaimana sih? 

Kalo si CO karna dia cowok, dia cenderung 
diem. Kalo CA diem juga cuman dia lebih… 
terencana.. punya schedule gitu, kalo dia lebih 
rajin, mungkin karna dia ngerasa lebih kurang 
dari kokonya makanya dia lebih rajin. Cuman 
kalo dari tantenya sih, tante bilangnya sih kalo 
tiap kalian itu punya talentanya masing-masing.. 
semua orang itu ga sama, kamu cenderungnya 
kemana kan beda-beda. Kalo kekurangan kan 
tiap orang pasti ada kekurangan. Yaa kalo 
selama ini tante liat mereka masih bisa bareng-
bareng kok, dan persaingannya mereka masih 
persaingan yang sehat, gak yang negatif juga, 
yaa walaupun kadang CA pengen lebih unggul 
dari pada CO di bagian akademik.. tapi ya kalo 
CA ada gak bisa, kebetulan kan mereka 
jurusannya sama, ya CA sering nanya juga ke 
CO 

KE Karakteristik 
etnis 
Tionghoa 

+++ 

Kalo dari tante sendiri adakah 
nilai yang tante ajarin ke CA 
dan CO? kan tante kebetulan 
orang Tionghoa nih.. 

Rajin sama hemat.. yaa sama eeemm… pilih-
pilih temen gitu, yang jelek ya dijauhin. Kalo buat 
keduanya sih pengennya mereka lebih dari tante 
dan om ya.. kalo CO kan udah di STAN otomatis 
jadi PNS nanti kedepannya, pengennya sih dia 
tetap rajin biar ga kena DO. Kalo CA ya harapan 
tante lebih ke dia bisa dapet kerjaan yang 
bagus, bisa dapat beasiswa. Ya pokoknya lebih 
dari om dan tante lah jangan mundur. Jadi harus 
punya visi kedepan yang meningkat.  

KE Karakteristik 
etnis 
Tionghoa 

+++ 
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Kalo dari CA sama CO pernah 
ada protes ke tante gak soal 
dibanding-bandingin? 

Hmm… engga sih.. gak pernah banding-
bandingin. Kalo dibanding-bandingin ya gak 
nyampe lah.. soalnya beda-beda ya.. kalo CO 
belajar 5 menit langsung bisa, sedangkan CA 
harus belajar lebih rajin lagi. Ya pokoknya gak 
boleh gak berusaha, harus berusaha. Jadi gak 
ada namanya yang CO lebih disayang apa CA 
lebih disayang sih 

   

Oke deh tante, segitu dulu aja.. 
terimakasih ya tante atas info-
infonya.. 

Iya sama-sama..     
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Wawancara subjek TE 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Makasih ya TE sudah bersedia 
untuk diwawancarai 

Sama-sama cik    

Oke, kita mulai ya 
wawancaranya. Jangan 
khawatir nanti segala identitas 
kamu akan disamarkan, dan 
kisahmu ini ga akan kebongkar 
kemana-mana kok 

Oh iya cik    

TE sekarang usianya berapa 
tahun? 

15 cik    

Bedanya sm cici umur brapa? Tiga tahun    

Oh gitu.. kamu ada berapa 
bersaudara TE? 

Tiga, cici, aku, dede yang paling kecil    

Kamu hobinya apa TE? Nonton film, main musik    

Bisa main alat music apa aja 
TE? 

Gitar, keyboard, ukulele    

Belajar sendiri atau les? Belajar sendiri hehe    

Oh gitu.. Kenapa tertarik buat 
belajar alat musik? 

Suka aja, soalnya papa juga jago alat musik 
hehe 

   

Trus biasanya suka bikin video 
gitu gak kayak cover gitu? 

Iya suka    

Bareng sama siapa? Sama cici    

Di upload di mana biasanya 
TE? 

Di IGTV hehe    

Sampai sekarang masih cover 
TE? 

Udah enggak    

Kenapa? Kemarin sibuk ujian juga, cici juga lagi sibuk. 
Jadinya enggak dulu hehehe 
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Ooo.. kalo upload pasti sama 
cici ya bikin videonya? 

Iya     

Udah pernah sendiri aja bikin 
covernya? 

Endak.. soalnya malu kalo sendiri hehehe    

Tadi abis ngapain TE kalo 
boleh tau? 

Abis belajar hehe    

Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 11    

Di SMA? Krista mitra     

Kamu sama cici hubungannya 
gimana? Sering bertengkar kah 
atau gimana? 

Kadang memang tengkar sih tapi ya gak yang 
hebat-hebat gitu. Dan gak lama-lama juga. 
Cepet baikannya, kalo marahan terus kan gak 
enak karna sama saudara sendiri 

   

Biasanya tengkar gara-gara 
apa? 

Ya berantem gara-gara misal kayak salah 
komunikasi, salah tangkep gitu 

   

Misalnya kayak gimana tuh? Contoh saya bilangnya B cici nangkepnya A. jadi 
kayak mainannya cici yang aku pinjem itu 
ditaruh disini, tapi ternyata ditaruh tempat lain 

   

Kalo saudara kan suka ada 
saingan gitu, kalo di kalian ada 
gak? 

Gak ada sih. Karna orang tua kita juga ga pilih-
pilih kasih sih. Di bandingin juga gak ada. Tapi 
ya lebih kadang ke iri-iri kecil gitu sih, ya jarang 
juga dialamin cik. Gitu. 

   

Iri yang kayak gimana nih kalo 
boleh tau? 

Yaa.. kayak misalnya aku ngelakuin salah, aku 
yang paling diomelin daripada cici padahal cici 
juga ngelakuin salah yang kayak aku tapi cuma 
dinasehatin aja.. 

   

Diomelin yang kayak gimana 
emang TE? 

Contoh aku pake headset di kamar, trus aku 
dipanggil, aku ga nanggepin, tapi mama bisa 
sampe marah-marah ke aku bilangnya dibuka 
headsetnya, kalo dipanggil jawab wong 
dipanggil orang tua og, nanti kalo misalnya ada 
apa-apa kamu gak tau. Tapi kalo cici yang pake 
ya cuma diomongin halus gitu nadane cuma 
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dibilangi dibuka toh headsetnya nanti nda 
denger loh. Gitu hehehe 

Trus kamu ada protes gak kalo 
ada kayak gitu? 

Ada. Aku bilang kok cuma aku yang digituin, cici 
engga. Trus mama cuma diem tok 

   

Terlihat banget gak sih 
perbedaan perlakuan antara 
kamu sama cici dirumah? 

Gak terlalu. Cuma di saat-saat tertentu tok sih    

Kalo menurut kamu tau ga 
alasan kenapa orang tua kamu 
lebih ke cici? 

Gak tau    

Kalo kamu sama cici sering 
ngobrol-ngobrol gitu ga kalo 
dirumah?  

Sering kok. Ya kadang bercanda-bercanda, 
ngobrol, main game bareng gitu sih 

   

Kalo kamu sama cici nih, suka 
berebut perhatian gitu gak sih? 
Atau mungkin iri yang sampe 
nganggep cici sebagai 
sainganmu? 

Enggak    

Berarti dari kamu ngerasanya 
gak ada saingan apa-apa nih 
ya?  

Iya gak ada hehe    

Kalo nyari perhatian gitu gak 
ada ya? 

Iya engga ada    

Kalo di bidang akademis ada 
gak? 

Gak ada juga    

Kalo menurut kamu pribadi nih, 
cici orangnya gimana sih? 

Cici ya?    

Iyaa..  Cici tuh orangnya kadang suka marah-marah, 
sayang sama adek-adeknya, suka mbeliin kita 
barang, perhatian juga. Gitu hehe 

   

Perhatiannya kayak gimana? Lebih ke ngasih tau aja gitu sih, kalo misal baju 
kita kurang pantes untuk ke Gereja, cici bakalan 
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ngomong “ganti lah, orang kayak gitu kok dipake 
ke Gereja?” Gitu hehe 

Oh gitu. Berarti cici ngejaga 
dedek-dedeknya ya? 

Iyaa..     

Kalo orang tua kalian, 
komunikasinya lancar gak sih? 
Sering berantem apa engga? 

Lancar-lancar aja sih jarang berantem juga gitu    

Suka ada quality time bareng 
gitu gak sih kalian? 

Iya kalo weekend pasti pergi. Biasanya jalan-
jalan ke Mall atau ga kulineran gitu 

   

Oh seru yaa.. Kalo aku boleh 
tau, budaya Tionghoanya masih 
jalan gak sih? 

Udah enggak. Ya paling cuma acara gede aja 
kayak Chinese new year makan bareng-bareng. 
Dulu ada kayak pai pai, tapi sekarang udah 
engga sih cik 

   

Oh gitu. Oke deh makasih ya 
TE atas waktunya. Tuhan 
berkati 

Iya sama-sama. Tuhan berkati juga    

 

Wawancara Subjek DE 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Hai DE, kita mulai yaa 
wawancaranya. Sebelumnya 
makasih sudah menyempatkan 
waktu untuk wawancara, 
semua identitas dan 
wawancara ini gak akan bocor 
kemana-mana kok 

Iya ci sama-sama. Oke deh    

Kamu anak ke berapa DE? Anak pertama dari tiga bersaudara ci    

Hobi kamu apa? Masak, main alat musik, nyanyi    

Oh gitu.. sering main bareng Kadang sih ci hehe    
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sama dede juga? 

Biasanya berantem gitu gak 
sama dede? 

Kadang berantem    

Gara-gara apa biasanya? Iri atau ga game    

Irinya biasanya karna apa? Iri karna dibeliin sesuatu yang sama-sama 
disuka 

   

Ohh tapi kamu nya ga dibeliin? Dulu iya begitu, dede minta apa dikasih kok aku 
endak, gara-garanya dibeliin laptop baru, hp 
baru gitu kayak dia lebih dimanja sama papa 
mama 

   

Oh gitu.. kalo kamu sama 
dedemu ada iri-irian tentang hal 
yang lain? 

Ada. Dulu iri karena kayak merasa yang 
disayang itu dedekku kayak dia yang lebih 
diperhatiin daripada aku, tapi sekarang udah 
endak 

   

Pas umur berapa itu? 13-17an lah ci.. hehe    

Emang yang kamu rasain dulu 
itu gimana? 

Iya aku ngerasa kayak gitu. Karna mama papa 
kayak selalu muji adikku. Dulu aku sering 
dipukuli, trus aku pernah ditelanjangi, tapi ya itu 
kesalahanku sendiri sih 

PS Psikis +++ 

Boleh dicritain waktu itu 
kejadiannya gimana? 

Jadi dulu aku itu sombong, karena dapet duit 
angpao aku mau beli seragam pake uang itu, 
trus orang tua nganggepnya aku sok sok punya 
uang gitu. Kalo sekarang adekku kayak gitu gak 
apa-apa gitu, gak diomelin, karna adekku waktu 
itu belinya mainan. Kalo aku uangnya dari uang 
angpao kalo dia uangnya dari hasil tabungannya 
dia 

PS Psikis +++ 

Trus apa yang kamu lakuin? Ya sebel aja. Aku sempet bilang sama mama 
kenapa kok adek gak diomelin tapi aku iya, trus 
ya mama jawabnya, kamu kan anak pertama 
jadi kamu harus siap menerima kayak gitu lah. 
Sempet benci sama adikku gitu ci hahaha 

LK Lingkungan +++ 
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Trus pernah nyesel jadi anak 
pertama? 

Pernah. Nyeselnya itu sejak, kok adekku gak 
pernah dimarahi, kok adekku gak pernah 
dipukuli kayak aku dulu. Dan jadinya aku 
pengen punya cece atau ga punya koko 

   

Jadi kayak pengen bersaing 
sama dede gak buat dapetin 
sayangnya papa mama? 

Iya itu pasti    

Ada kisah atau kata-kata yang 
bikin kamu sedih ga? 

Hmm… mama papa itu selalu bilang kalo adikku 
yang cewe itu paling gampang. Trus kayak 
dipuji-puji gitu, aku jadi kayak jengkel banget 
sejak itu aku benci dan marah sih 

LK 
 
PS 

Lingkungan 
 
Psikis 

+++ 
 
+++ 

Trus apa yang kamu lakuin 
buat dapetin pujian mama 
papa? 

Berusaha buat jadi yang terbaik hehehe tapi 
tetep aja gak bisa karna sempet aku juga 
ngelakuin hal jahat. Jadi jaman dulu kan ada 
sinetron jadinya aku nyontoh dari sinetron ini, 
aku nyuruh adekku ngelupas tembok trus aku 
foto dan aku foto kirim ke mama jadinya adekku 
yang diomelin sama mama. Berusaha pokoknya 
dia dimarahi sama mama. Trus pernah yang 
buat bersolek, cukur jenggot, aku pernah bilang 
ni seru nih, kalo pake ini rambutmu gak kenapa-
kenapa coba nih. Trus akhirnya dia botak dikit. 
Trus pernah pas dia minta diambilin minum, ta 
kasih air minum tapi yang panas gitu. Dulu aku 
pernah sejahat itu.  

DM 
 

Dampak 
positif sibling 
rivalry 
 
 
Dampak 
negatif 
sibling rivalry 

+++ 
 
 
 
 
+++ 

Oh gituu.. kalo hal baiknya 
selain yang tadi apa lagi? 

Ya ngajarin dia alat musik hahaha trus kasih dia 
kado kalo dia ulang tahun, kan dia suka Harry 
Potter aku juga bilang kalo aku punya uang ta 
beliin yang asli. Ta kasih buku horror juga, aku 
kasih modal juga karna dia pengen jualan slime 

DM Dampak 
positif sibling 
rivalry 

+++ 

Trus ada lagi? Yaa.. itu aja sih ci    

Btw dedekmu tau ga kalo kamu Tau tau dia yang bilangi sama aku kalo cece tuh    
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jadiin dia sebagai saingan? dulu jahat sama aku 

Trus dari persaingan ini kamu 
ngerasa dampaknya apa? 

Sia-sia sih ce. Percuma gitu kita ngelakuin ini 
juga ga ngerubah apa-apa. Karna ya sebel aja 
yang bisa nyanyi aku, yang bisa main gitar aku 
gitu dan dia niru-niru aku gitu. Dan aku sebel, 
dan jadinya yauda gitu. Aku jadinya ngejadiin 
persaingannya sehat gitu, kan aku bisa bass ya 
kalo dia mau belajar bass ya ta ajari gitu 

   

Orang tuamu tau nda kalo 
kamu nganggep dede mu 
saingan dan kalian bersaing 
gitu? 

ee.. ndak..     

Kan kamu juga ngajarin 
adekmu main alat musik gitu 
ya, nah dari orang tua ada 
apresiasi gitu gak sih? 

Eee… ya apresiasinya ini mungkin, karna 
adekku kan masuk SMA dan aku bilang sama 
mamaku sama papaku untuk masukin adekku 
ke IPA karna kan aku IPS, aku pengen adek 
lebih daripada aku. Trus ya orang tuaku 
nganggep kalo aku pengen adek bisa lebih dari 
pada aku gitu. 

   

Kalo menurutmu, 
persainganmu itu ada 
ngaruhnya dari kebudayaanmu 
gitu ga? 

Kadang iya sih. Kayak misalnya kalo aku bisa 
gitu ya kalo nilainya lagi bagus aku ngerasa aku 
dipuji banget gitu.. 

   

Kalo kebudayaan Tionghoa 
yang masih dilakuin dirumah 
apa nih misalnya? 

Hmm.. kebudayaan tionghoa.. hmmm.. kumpul-
kumpul keluarga, makan lontoh cap go meh, trus 
ngitung hari baik gitu 

   

Kalo dirumah, papa mama 
sering berantem gitu ga? 
Komunikasinya gimana 

Ya kadang berantem, kadang engga    

Nah trus pas kamu ngejahatin 
adekmu, orang tua gak ada 
yang tau ya? 

Gak tau hahaha    
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Papa mama suka adain quality 
time bareng kalian gitu gak? 

Iya    

Biasanya pas kapan tuh? Weekend gitu sih ci, sama paling kalo lagi 
liburan 

   

Kalo pas lagi Chinese New 
Year ada pergi-pergi ya? 

Iya kalo itu    

Kan kamu belajar main musik 
untuk nunjukin sesuatu hal 
yang baru gitu ya dari dirimu? 

Iya     

Itu dari kapan belajarnya?  Dan 
pertama kali belajar alat music 
apa? 

Dari kelas 6. Pertama kali gitar tapi sekarang 
aku gak bisa kunci tegak tapi adekku bisa ya 
karna aku pengen adekku lebih daripada aku 

   

Kalo menurutmu, adekmu itu 
orangnya gimana sih? 

Suka nyengaki orang, gampang baper, 
gampang patah semangat suka negative 
thinking makanya aku suka nyengaki dia buat 
dia tetep semangat, suka makan, gampang 
baperan makanya dia ga begitu mau deket 
sama cowok karna dia gampang baper. Kayak 
nonton film yang sedih dia bisa nangis, 
sedangkan aku engga 

   

Trus kamu itu orangnya bisa 
ngungkapin apa yang gak kamu 
sukai ke orang tuamu nda? 
Misalnya kayak kamu ga suka 
sama adekmu itu 

Mikir waktu dulu kapan bisa ngomongnya biar 
aku ngomong di waktu yang tepat juga biar ga 
diceramahi hahaha 

   

Trus ketika ornag tuamu tau, 
mereka nasehatinnya gimana? 

Ya jangan gitu itu kan adek kamu sendiri mosok 
kamu kayak gitu sama adek kamu. Kan masih 
darah kita juga kalo kamu nyakiti adekmu ya 
kamu nyakiti mama gitu 

   

Kalo dirumah kamu, peran 
orang tua apa DE? 

Kalo papa ya kepala keluarga ci, mama ngurusi 
anak-anak, rumah, gitu 

   

Papa mama kerja? Iya wirausaha gitu ci    
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Kalo dirumah yang buat 
keputusan siapa? 

Biasanya ya mereka berdua sih, tapi kalo buat 
jalan-jalan gitu papa mama kadang nanya aku 
atau ga adik aku maunya kemana 

   

Papa orangnya gimana DE? Papa itu orangnya keras kepala nek ngomong 
nyengak juga, egois, emm.. dia kerja keras gitu 
banting tulang tiap hari, baik, perhatian tapi gak 
bisa ngungkapi perhatiannya sama kayak aku, 
kalo marah ya itu kayak singa beneran 

   

Kalo mama? Mama lebih tegas, tapi ya baik juga ci, bawel 
juga banget sih sebenernya, menghemat, dan 
dia orangnya yang tipikal yang udah sayang 
bakalan ngusahain gitu. Banyak ngajarin buat 
jadi anak yang baik, rajin. Jadi ya kalo papa 
mama suka nuruti apa yang anaknya mau asal 
memang fokus disana, ga mlenceng-mlenceng 
gitu dan gak boleh bosen sama apa yang udah 
dipilih 

KE Karakteristik 
etnis 
Tionghoa 

+++ 

Ohh diajarin tekun gitu ya? Iyaa tekun hehehe    

Pernah bosen gitu ga? Pernah ce    

Trus kalo lagi kayak gitu kamu 
diapain atau ngapain? 

Sama mama ya dinasehatin ya sedikit diomeli 
juga sih ci hahaha tapi banyakan dinasehati buat 
ndak boleh gitu, harus yang kayak tadi aku 
bilang harus tekun, rajin gitu 

   

Oh gitu.. oke deh.. makasih yaa 
DE udah berbagi kisahnya 

Iya ci sama-sama hehehe    

 

Wawancara triangulasi subjek TE dan DE 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Hallo tante, terima kasih ya Iya gapapa nik    
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tante sudah mau di wawancara, 
maaf mengganggu waktunya 
sebentar 

Kita mulai ya tante 
wawancaranya 

Oh ya    

Tante kalo dirumah DE sama 
TE gimana? 

Ya kadang baik, kadang ribut-ribut gitu ya 
tengkar gitu lah tapi nda yang sampe gimana 
banget. Kadang ya mereka main alat musik 
bareng, nyanyi bareng gitu, main game bareng 
juga 

   

Kalo berebut perhatian gitu 
mereka ada tan? 

Emmm.. yaa paling kayak DE suka usil ke TE. 
Masih usil yang wajar sih gak yang gimana-
gimana juga. Karna tante kan berusaha untuk 
ngasih perhatian yang seimbang sama DE, TE 
dan juga dedenya lagi yang satu. 

   

Kalo DE ada gak tan? Ndak ada sih nik     

Berarti DE sama TE kalo 
dirumah masih kayak saudara 
pada umumnya gitu lah ya tan? 
Ada kisah nakal-nakalnya DE 
atau TE gitu gak tan ke sesama 
saudara? 

Iya. Yaa kadang ada DE ngisengi TE kayak 
berebut-berebut mainan gitu. Yaa pernah 
rambut TE agak botak ya itu karna TE sendiri. 
Atau TE yang pernah ngikis2 tembok gitu, dan 
DE liat jadinya DE lapor ke tante 

   

Ooh gitu.. tante taunya itu karna 
DE yang lakuin ya? 

Iyaa.. tapi tante tau kalo DE juga yang berulah di 
balik kelakuannya TE, dulu pernah DE ada 
ngelakuin sesuatu ke TE dan tante gak suka, 
jadinya tante negur DE. Sama sesama saudara 
masa gitu, nda boleh, kalo ada yang saling 
nyakitin sama aja nyakitin mama. Gitu sih tante 
bilang 

   

Trus sekarang TE masih suka 
kayak gitu tan? 

Udah engga sih, semenjak tante marahin gitu ya 
DE udah berubah dikit-dikit sih, sekarang tante 
liat dia juga udah mulai sayang sama dedeknya. 
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Dia yang sering nyuruh tante buat masukin TE 
ke les-les gitu, nyuruh tante buat masukin TE ke 
jurusan IPA juga, suka ngasi barang-barang 
juga ke dedek-dedeknya. Jadi lebih suka 
nasehati dedek-dedeknya juga. 

Oh gituu.. kalo boleh tau DE 
sama TE memang bisa alat 
musik dari kapan tan? 

Kalo DE mulai belajar musik tuh dari SMP awal, 
kalo TE mulai tuh yaa dari dia SD sih.  

   

DE sama TE bilang mau belajar 
musik awalnya dari mana nda 
tante? 

Kalo dari yang tante lihat sih DE awal mau main 
alat musik sih awalnya ngikut papanya yang bisa 
main alat musik, TE mulai main musik tante liat 
karna papanya bisa musik dan DE juga main 
alat musik jadinya dia ngikut pengen gitu 

   

Oh gitu.. kalo DE sama TE 
pernah ada ngiri-ngiri gitu gak? 

Ya tante bilangnya gak boleh ngiri-ngiri ya, 
karna mereka kan saudara, tinggal satu rumah 
juga, gak boleh ada permusuhan juga, di alkitab 
juga dibilang buat saling mengasihi, jadi tante 
bilang buat mereka harus saling mengasihi 

   

Kalo persaingan antara saudara 
gitu tante ngerasa ada gak 
diantara DE sama TE? 

Kayaknya gak ada sih. Yang tante lihat DE 
sama adik-adiknya juga baik, sayang juga, tante 
malah kebantu sama dia, kadang suka mbilangi 
DE buat ini itu, jadi kakak yang baik sih dia. DE 
juga anaknya pinter, mau bantuin tante, kadang 
nakal juga, suka marah-marah, kadang ya 
ngusilin dedeknya, jadinya TE ngikut bantuin 
tante juga. Jadi ya DE kayak contoh buat TE 

   

Kalo menurut tante, DE sama 
TE orangnya gimana sih? 

DE itu anaknya gak bisa dipaksa, dia harus 
ngerti dulu buat apa dia lakuin ini itu, karna kalo 
gak ngerti ya dia gak mau ngelakuin, rajin, 
pinter, kreatif, bakatnya banyak bisa main alat 
musik, nyanyi, ramah juga, penyayang sama 
adik-adiknya. Kalo TE anaknya pemalu ya, lebih 
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nonjol DE dari pada TE. Tapi anaknya walaupun 
diem-diem gitu ya ternyata bisa banyak hal. 
Suka ngikuti apa yang cici e lakuin, anaknya 
nurut banget. Gampang bawaannya sama TE, 
disuruh apa gitu mau lakuin, nda neko-neko 

Di rumah DE sama TE katanya 
sering bikin video musik bareng 
ya tan? 

Iya. Seringnya DE yang nyanyi TE yang ngiringi. 
Si om kan juga bisa main alat musik, jadi nurun 
kali ya ke anak-anak hahahha.. awalnya ga 
sebanyak sekarang alat musiknya, ngeliat DE 
belajar musik, om yang dulunya anak band jadi 
seneng, akhirnya mulai beli-beli alat musik yang 
lain. Trus TE ya jadi ikutan 

   

Kalo TE atau DE ngelakuin 
sesuatu yang baik atau 
memberikan hasil ujian atau 
ulangan yang bagus, tante 
sama om suka ada ngasih kata-
kata pujian gak? Atau mungkin 
hadiah gitu? 

Iya itu pasti sih. Biasanya kalo nilai mereka 
bagus, ya nanti kalo lagi liburan panjang diajak 
ke luar negri atau ga liburan gitu aja sih.  

   

Berarti gak ada beda-bedain ya 
tante? 

Gak ada. Semuanya dikasih sama kok    

Oh gitu ya tan.. kalo boleh tau, 
tante sama om pendidikan 
terakhirnya apa? 

S1 nik    

Tante sama om ini sama-sama 
berarti kerja ya? 

Iya     

Sering ada waktu quality time 
sekeluarga gitu ga tan? 

Ada. Biasanya kalo lagi libur panjang ya kalo 
ada rezeki pergi kemana gitu nginep, atau ga ya 
main-main aja biasanya di sini, makan-makan 
bareng gitu. 

   

Oh gitu.. okedeh tante, segini 
dulu aja wawancaranya hehe 

Loh udah nik?     
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makasih ya tante untuk 
waktunya dan keterbukaannya 

Iya tan hehe. Makasih tante Ya sama-sama    
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