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Bagaimana Rasanya Menjadi 
Anak Sulung? 

Menjadi anak sulung dalam keluarga adalah 
peran sebenarnya tidak sulit tetapi juga tidak 
mudah, selain memiliki tanggung jawab kepada 
adik-adik, anak sulung sering disebut-sebut 
harapan utama orang tua. Berat? Yup, apalagi 
ketika tidak memenuhi apa yang orang tua 
ekspektasikan. Tetapi sisi positifnya yang saya 
rasakan sebagai anak sulung yaitu mempunyai 
sikap yang cenderung lebih mandiri.



Saya menyebutnya sikap mandiri alami. 
Kenapa alami? Karena sikap mandiri yang 
dimiliki anak sulung akan ada ketika sudah 
mempunyai adik, anak sulung akan belajar 
secara otodidak karena perhatian orang tua 
akan terbagi. 

Karena itu anak sulung cenderung keras 
kepala, memiliki sikap emosional yang besar 
dan bahkan kami sebagai anak sulung juga 
cenderung dididik lebih keras oleh orang tua.



Saya yakin teman teman yang lain, yang juga 
merupakan anak sulung pernah merasa bahwa 
100% perhatian orangtua berpindah setelah 
mempunyai adik. 

Bagaimana cara mendapatkannya kembali? 
Tentu bukan dengan merengek melainkan 
dengan kerja keras, seperti berusaha meraih 
prestasi yang bagus, hal ini juga membuktikan 
bahwa anak sulung lebih perfeksionis dan 
ambisius.



Susah Senang Menjadi Anak 
Pertama

Tentu saja mempunyai tanggung jawab yang 
besar, harus selalu mengalah bahkan dengan 
hal kecil, tapi dibalik semua itu justru menjadi 
anak pertama menurut saya bisa dijadikan 
sebagai ajang melatih mental, karena kita di 
didik keras dan lebih banyak dituntut. Mari ambil 
sisi positifnya, kita bisa menjadi pemimpin yang 
baik, menjadi seseorang yang mandiri.



Kami juga sangat peduli apalagi hal yang 
disangkut pautkan tentang adik. Memang 
sebagai seorang kakak saya sering marah. Tapi 
pernah gak sih kamu dengar adik kamu di 
marahin orang lain dan kamu gak terima, itu 
salah satu bentuk kasih sayang kami sebagai 
kakak kepada adik, jadi wajar sikap kami 
emosional dan posesif karna kami tau 
bagaimana cara memperlakukan adik kami.
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