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ABSTRAK 

 

Ni Kadek Ady Maytri Wulandari, 111311133106, Strategi Regulasi Emosi pada 

Remaja Kembar Identik yang Mengalami Sibling Rivalry, Skripsi, Fakultas 

Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017. xix + 175 halaman, 21 lampiran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran strategi 

regulasi emosi remaja kembar identik yang mengalami sibling rivalry serta faktor-

faktor sibling rivalry  pada remaja kembar identik. Dampak emosi yang dirasakan 

para remaja kembar identik dari sibling rivalry adalah perasaan cemburu, iri, 

marah, dan sedih. Remaja kembar identik perlu melakukan regulasi emosi untuk 

mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sibling rivalry. Jika para remaja 

kembar identik tidak dapat meregulasi emosi maka dikhawatirkan mereka akan 

semakin larut merasakan perasaan cemburu, iri, marah, dan sedih tersebut. 

Penelitian ini menggunakan perspektif teori sibling rivalry oleh Boyle (1999) dan 

strategi regulasi emosi oleh Gross (2007). Metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian ini melibatkan empat orang 

partisipan yang dipilih dengan kriteria, yaitu 2 remaja kembar laki-laki dan 2 

remaja kembar perempuan, memiliki saudara kembar yang bertipe identical twins 

(monozygotic), dan sampai saat ini masih mengalami sibling rivalry. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis tematik dengan pendekatan theory driven. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 2 remaja kembar identik laki-laki 

menggunakan antecedent-focused strategies penyebaran atensi dan 2 remaja 

kembar identik perempuan menggunakan antecedent-focused strategies seleksi 

situasi, serta semua subjek melakukan response-focused strategies. Faktor-faktor 

sibling rivalry pada remaja kembar identik berbeda, namun semua subjek 

terpenuhi faktor-faktor sibling rivalry pada faktor anak yang lebih tua mulai 

mengganggu saudara yang lebih muda dan faktor jenis kelamin yang sama antara 

kakak dan adik memungkinkan masalah sibling rivalry meningkat. 

 

Kata kunci: remaja kembar identik, sibling rivalry, strategi regulasi emosi. 
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