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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah 

Persiapan penelitian ini dimulai dengan menentukan tempat yang 

digunakan untuk penelitian. Sebelum menentukan kancah penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan pengamatan pendahuluan. Pengamatan ini dilakukan dengan 

mendasarkan pada ciri-ciri yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan tujuan 

untuk lebih menghemat waktu dan memperoleh jumlah sampel penelitian yang 

cukup banyak serta dapat dilakukan penelitian secara klasikal, maka penelitian 

ini dilakukan di sekolah.  

 Setelah pengamatan pendahuluan tersebut, akhirnya diputuskan 

penelitian ini dilakukan di dua sekolah, yaitu SLTP Theresiana 3 dan SLTP 

Theresiana Tanah Mas Semarang.  Dalam penelitian ini penulis mengambil 

subyek penelitian siswa kelas 1 dan 2,  baik putra maupun putri.  

a. SLTP Theresiana 3 

Secara resmi, SLTP Theresiana 3 berdiri sejak tahun 1981 dan berlokasi 

di Jl.Gajahmada No. 91 Semarang. Berdasarkan hasil akreditasi terakhir dari 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, SLTP Theresiana 3 tetap diberi 

jenjang akreditasi “Disamakan”. 

SLTP Theresiana 3 terus berkembang dan saat ini mempunyai 2 kelas, 

yaitu : 

- Kelas  1, terdiri dari 1 kelas dengan jumlah siswa 33 orang. 
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- Kelas  2, terdiri dari 1 kelas dengan jumlah siswa 36 orang. 

Jumlah pegawai adalah 11 orang, dengan perincian sebagai berikut : 

- Guru tetap          : 5 orang 

- Guru tidak tetap  : 3 orang 

- Tata Usaha         : 1 orang 

- Keuangan           : 1 orang  

- Administrasi       : 1 orang 

Saat ini SLTP Theresiana 3 di bawah kepemimpinan Bapak Drs. A. 

Imam Sujarwo. 

b. SLTP Theresiana Tanah Mas 

Secara resmi, SLTP Theresiana Tanah Mas berdiri sejak tahun 1988 

dengan lokasi di Jl. Delta Mas VIII Semarang. Berdasarkan hasil akreditasi 

terakhir dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, SLTP Theresiana 

Tanah Mas tetap diberi jenjang akreditasi “Disamakan”. 

SLTP Theresiana Tanah Mas terus berkembang dan saat ini mempunyai 

4 kelas, yaitu : 

- Kelas  1, terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa 66 orang. 

- Kelas  2, terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa 72 orang. 

Jumlah pegawai adalah 21 orang, dengan perincian sebagai berikut : 

- Guru tetap          : 12 orang 

- Guru tidak tetap :   5 orang 

- Tata Usaha         :   2 orang 

- Keuangan           :   1 orang  

- Administrasi       :   1 orang 
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Saat ini SLTP Theresiana Tanah Mas di bawah kepemimpinan Ibu Yustina 

Endang Kartini, SPd. 

Penelitian dilakukan di kedua sekolah tersebut atas dasar    

pertimbangan :  

1. Di SLTP Theresiana 3 dan SLTP Theresiana Tanah Mas belum pernah 

dilakukan penelitian tentang sibling rivalry remaja. 

2. Pihak sekolah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

3. Jumlah subyek di kedua sekolah tersebut telah memenuhi syarat penelitian. 

4. Terdapat ciri-ciri populasi yang telah ditetapkan, yaitu remaja dengan usia 

12-14 tahun.  

5. Lokasi penelitian berada di kawasan kota Semarang, sehingga mudah 

dijangkau dan praktis. 

 

2. Persiapan Penelitian 

 Persiapan penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap-tahap 

tersebut terbagi dalam : 

a. Penyusunan Alat Ukur 

Prosedur pembuatan skala dimulai dengan pemilihan definisi yang 

tepat, kemudian dibuat definisi operasional, menentukan ciri-ciri tiap variabel, 

pembuatan item-item, menentukan skoring, dan melakukan distribusi item. 

Penelitian ini menggunakan satu skala untuk mengumpulkan data tentang 

sibling rivalry. Skala tersebut berbentuk tertutup dan setiap pernyataan 

disediakan empat pilihan jawaban. Sistem penilaiannya menggunakan Skala 

Likert yang telah dimodifikasi menjadi jenjang empat.  
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Skala sibling rivalry disusun berdasarkan ciri-ciri perilaku agresif 

terhadap orangtua maupun saudara kandung, perilaku penurut terhadap orang 

tua  dan suka mengalah terhadap saudara kandung, serta perilaku mencari 

perhatian secara berlebihan. Jumlah keseluruhan ada 42 item, yang  

penyusunannya dilakukan secara simultan. Item favorable terdiri dari 21 item 

dan item unfavorable terdiri dari 21 item. Skala yang terkumpul selanjutnya 

diskoring.  

Item-item skala sibling rivalry terdiri atas dua kelompok yang bersifat 

positif (favorable) dan kelompok item yang bersifat negatif (unfavorable). 

Pada dasarnya skor yang  favorable, skor bergerak dari 4 hingga 1. Skor 4 

untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 

untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Selanjutnya pada item yang unfavorable, skor bergerak dari 1 

hingga 4. Skor 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban 

Sesuai (S), skor 4 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 4 untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin 

tinggi sibling rivalrynya, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh, 

semakin rendah sibling rivalrynya. Sebaran item skala sibling rivalry dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Sebaran Item Skala Sibling Rivalry 

 
Nomor item Ciri-ciri 

Favorable Unfavorable 
 

Jumlah 

Perilaku agresif 
 

1, 7, 13, 19, 25, 
31,37 

    4, 10, 16, 22, 28, 
34, 40 

14 

Penurut   5, 11, 17, 23, 29, 
35, 41 

     2, 8, 14, 20, 26, 
32, 38 

14 

Mencari 
perhatian 

    3, 9, 15, 21, 27, 
33, 39 

    6, 12, 18, 24, 30, 
36, 42 

14 
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perhatian 33, 39 36, 42 
    Jumlah 21 21 42 

 

b. Persiapan Perijinan Penelitian   

Perijinan merupakan syarat awal dalam melakukan penelitian. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengajukan ijin baik secara lisan 

maupun tertulis. 

Untuk penelitian di SLTP Theresiana 3, penulis mendapatkan surat 

pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang tertanggal 26 Mei 2003  dengan nomor B.2.01/1019/UKS.07/V/ 

2003 dan untuk SLTP Theresiana Tanah Mas tertanggal  28 Mei 2003 dengan 

nomor B.2.01/1027/UKS.07/V/2003  

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi populasi, dimana seluruh subyek yang 

memenuhi syarat akan dikenakan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik cluster purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel berdasarkan kelas-kelas yang ada pada populasi 

penelitian, setelah terpilih kelas-kelasnya kemudian dipilih subyek yang sesuai 

dengan ciri-ciri yang sudah ditentukan dalam penelitian, yaitu siswa-siswi 

SLTP Theresiana 3 dan SLTP Theresiana Tanah Mas yang duduk di bangku 

kelas I dan II, berusia 12-14 tahun, bukan merupakan anak tunggal, memiliki 

saudara kandung paling sedikit satu orang, perbedaan usia dengan salah satu 

saudara kandung maksimal 3 tahun, dan tinggal dalam satu rumah. 
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Penelitian dilaksanakan di SLTP Theresiana Tanah Mas pada tanggal 

30 Mei 2003. Penelitian ini dilaksanakan pada pagi hari, yaitu pada jam    

10.15 – 11.00. Skala dibagikan pada tiap kelas yang digunakan dalam 

penelitian secara klasikal dan pada waktu yang bersamaan, yaitu : kelas Ia, Ib, 

IIa, dan IIb. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti dibantu oleh dua rekan-

rekan. Sedangkan pada SLTP Theresiana 3 penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 31 Mei 2003. Pelaksanaannya dilakukan pada pagi hari, yaitu jam 

08.15 – 09.00. Pelaksanaan dilakukan secara bersamaan dan klasikal pada tiap 

kelas yang digunakan, yaitu kelas I dan II. Peneliti dibantu seorang rekan 

dalam pelaksanaan kali in. Pada kelas I di SLTP Theresiana 3 pelaksanaan 

penelitian dilakukan sebelum siswa menghadapi ulangan harian mata pelajaran 

matematika. 

Setelah skala diperoleh kembali dan berdasar data yang diperoleh dari 

185 subyek, ternyata subyek yang memenuhi syarat penelitian sebanyak 97 

subyek. Kemudian peneliti melakukan penilaian terhadap jawaban dari tiap-

tiap subyek dengan prosedur penilaian yang telah disebutkan di atas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian try out terpakai, di mana 

penulis hanya melakukan satu kali penelitian. Try out terpakai ini digunakan 

karena keterbatasan jumlah subyek penelitian yang sesuai dengan karateristik 

penelitian. 
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C. Validitas dan Reliabilitas 

Uji alat ukur dilakukan bersamaan dengan penelitian, dengan kata lain 

dalam penelitian ini menggunakan try out terpakai karena keterbatasan jumlah 

subyek penelitian yang sesuai dengan karateristik penelitian. 

Data yang diperoleh digunakan untuk mencari validitas (kesahihan), 

kemudian item-item yang valid (tidak gugur) digunakan untuk uji reliabilitas 

(keterandalan). 

 

1. Uji Validitas  

Uji validitas pada skala sibling rivalry yang diperoleh dengan 

menggunakan tehnik korelasi Product Moment, hasilnya kemudian 

dikorelasikan dengan tehnik Part Whole. Perhitungan tersebut dengan 

menggunakan komputer paket Seri Program Statistik (SPS) Program Analisis 

Kesahihan Butir edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta, Versi IBM/IN, Hak Cipta (c) 2000. Berdasarkan uji 

validitas alat ukur diperoleh hasil bahwa pada skala sibling rivalry yang terdiri 

dari 42 item terdapat 37 item yang valid dan 5 item yang gugur dengan 

koefisien korelasi bergerak antara 0,282-0,729. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C. 

Adapun sebaran item yang valid dan yang gugur pada skala sibling 

rivalry dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Sibling Rivalry 

 
 Nomor item Jumlah 

Ciri-ciri Favorable  Unfavorable Item valid  
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Bersikap agresif 1, 7, 13, 19, 25,    
31, 37 

4, 10, 16, 22, 28, 
34, 40 

14 

Penurut 5, (11), 17, 23, 29, 
(35), 41 

2, (8), (14), (20), 
26, 32, 38 

9 

 

Mencari perhatian 3, 9, 15, 21, 27, 
33, 39 

6, 12, 18, 24, 30, 
36, 42 

14 

Jumlah 19 18 37 
Keterangan : 
dalam tanda (   )  = nomor item gugur 
tanpa tanda (   )   = nomor item valid 
 
 
 
 
 

2.  Uji Reliabilitas 

Selanjutnya dengan menggunakan SPS Program Uji Keandalan Tehnik 

Alpha Cronbach, maka dilakukan uji reliabilitas alat ukur yang berdasarkan 

pada item-item yang valid. Hasil perhitungan reliabilitas untuk skala sibling 

rivalry menunjukkan bahwa angket tersebut reliabel dengan rtt =  0,931 

 

D. Analisis Data dan Hasil Penelitian  

1. Uji Asumsi 

Pada penelitian ini digunakan alat ukur berupa skala, yaitu skala sibling 

rivalry. Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, data yang 

diperoleh terlebih dahulu diuji asumsi sebagai syarat untuk dapat dilakukan 

analisis data. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas sebaran dan uji homogenitas 

variansi. 

a. Uji Normalitas Sebaran 

 Hasil uji normalitas sebaran dengan menggunakan program SPS 

diperoleh nilai kai kuadrat sebesar 2,274 dengan p = 0,321 (p > 0,05). Ini 
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berarti distribusi sebaran dapat dikatakan normal. Hasil selengkapnya lihat 

Lampiran E. 

b. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan program dari SPS 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah variansi dalam kelompok-kelompok 

tersebut homogen. Hasil uji homogenitas sibling rivalry remaja ditinjau dari 

urutan dan jenis kelamin diperoleh nilai F = 7,419 dengan taraf signifikansi     

p > 0,05 ini berarti variansi dalam kelompok-kelompok tersebut homogen. 

Hasil selengkapnya lihat Lampiran F. 

2.  Hasil Analisis Data 

Melalui program SPS diperoleh hasil analisis dengan anava dua jalur 

sebagai berikut : 

Tabel 4 
Rangkuman Hasil Perhitungan Anava Dua Jalur 

 
Sumber 
Variansi 

JK db RK F p 

Antar A 

Antar B 

Inter AB 

Galat 

3.575,665 

2.003,003 

2.354,965 

22.600,530 

2 

1 

2 

91 

1.787,832 

2.003,003 

1.177,482 

248,357 

7,199 

8,065 

4,741 

- 

0,002 

0,006 

0,011 

- 

Total 30.534,190 96 - - - 

Keterangan : 
Antar A (Urutan Kelahiran) :   p < 0,01 maka ada perbedaan yang sangat 

signifikan 
  ha = diterima 
Antar B (Jenis Kelamin)   :   p < 0,01 maka ada perbedaan yang sangat 

signifikan 
  ha = diterima 
Antar AB (Urutan Kelahiran dan Jenis Kelamin) :  p < 0,05 
  maka  ada perbedaan yang signifikan 
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 Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ada perbedaan sibling rivalry antara anak sulung, anak tengah dan anak 

bungsu dengan mean 91,469, 82,333, dan 76,656. Sibling rivalry anak 

sulung lebih tinggi daripada sibling rivalry anak tengah, dan sibling rivalry  

anak tengah lebih tinggi daripada sibling rivalry anak bungsu. 

2. Ada perbedaan sibling rivalry antara anak perempuan dan anak laki-laki 

dengan mean 87,880 dan 78,787. Sibling rivalry anak perempuan lebih 

tinggi daripada sibling rivalry anak laki-laki. 

3. Ada perbedaan sibling rivalry berdasarkan urutan kelahiran dan jenis 

kelamin. 

 

E. Pembahasan 

Dari analisa data diperoleh hasil bahwa ada perbedaan sibling rivalry 

yang sangat signifikan berdasarkan urutan kelahiran, di mana sibling rivalry 

anak sulung lebih tinggi daripada sibling rivalry anak tengah, dan sibling 

rivalry anak tengah lebih tinggi daripada sibling rivalry anak bungsu dengan 

mean 91,469; 82,333; dan 76,656 (p < 0,01). 

Urutan kelahiran adalah urutan seorang anak dalam suatu keluarga yang 

masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda-beda (Gerungan dalam 

Sujanto, 1996, h. 516). Setiap urutan kelahiran memiliki peran yang berbeda 

dalam suatu keluarga dan setiap anak diharapkan oleh orangtuanya  dapat 

memerankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. 
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Adler (dalam Johnson dan Medinus, 1974, h. 220) memberi penekanan 

mengenai perhatian orangtua yang tidak merata pada setiap anak. Anak tertua 

pada posisi bertahan, anak kedua sebagai pendatang baru harus mengalahkan 

kakaknya, sedangkan anak bungsu dihadapkan pada masalah tentang cara ia 

dapat merebut perhatian orangtuanya pada saat peluangnya lebih kecil 

dibandingkan kakak-kakaknya. 

Sikap orang tua “pilih kasih” dapat menyebabkan kebencian antar 

saudara kandung. Sikap demikian menimbulkan rasa iri hati dan permusuhan 

yang akan mempengaruhi hubungan antar saudara kandung dengan munculnya 

berbagai pertentangan dengan saudara kandung (Kartono dan Gulo, 2000, h. 

59). Perasaan iri yang diwarnai dengan perselisihan mengakibatkan sibling 

rivalry. Sibling rivalry merupakan perasaan terancam pada seseorang karena ia 

merasa takut kehilangan kasih sayang dan perhatian yang dimiliki akan 

diberikan pada orang lain, dalam hal ini saudara kandungnya. 

Menggunakan uji statistik dengan teknik Anava Dua Jalur didapatkan 

hasil bahwa ada perbedaan sibling rivalry yang sangat signifikan berdasarkan 

jenis kelamin, di mana sibling rivalry anak perempuan lebih tinggi daripada 

sibling rivalry anak laki-laki dengan mean 87,880 dan  78,787 (p < 0,01). 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya sibling rivalry 

adalah jenis kelamin. Wanita dan pria sering diperlakukan berbeda oleh 

lingkungan maupun keluarganya. Anak laki-laki lebih banyak diberi 

kesempatan untuk berdiri sendiri dan menanggung resiko, serta banyak 

dituntut untuk menunjukkan inisiatif, dan berperan yang sesuai dengan jenis 

kelaminnya daripada anak perempuan. Perlakuan orangtua terhadap anak yang 
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berbeda pada jenis kelamin anak akan mengakibatkan anak mempunyai sifat 

yang berbeda-beda (Hurlock, 1996, h. 329).  

Harapan yang berbeda dari orangtua terhadap masing-masing anaknya 

ini dapat menimb5ulkan pilih kasih orang tua berdasarkan jenis kelamin dan 

anak yang tidak dipilih atau tidak menjadi harapan orang tuanya cepat 

merasakan perlakuan yang tidak adil dan merasakan sakit hati (Hurlock, 1996, 

h. 127). Hal ini mengakibatkan anak laki-laki dan anak perempuan bereaksi 

sangat berbeda terhadap saudara laki-laki dan perempuannya. Anak 

perempuan dengan saudara perempuan akan terjadi iri hati yang lebih besar 

daripada antara anak perempuan dengan saudara kandung laki-laki atau anak 

laki-laki dengan saudara kandung laki-laki. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang perbedaan 

sibling rivalry remaja ditinjau dari urutan kelahiran dan jenis kelamin dengan 

menggunakan teknik analisa dua jalur diketahui bahwa hipotesis penelitian 

yang mengatakan ada perbedaan sibling rivalry remaja ditinjau dari urutan 

kelahiran dan jenis kelamin diterima, terbukti dengan F = 4,741 (p < 0,05). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh 

Hurlock (1996, h. 207-211) dan Corsini (1987, h. 121) yang menyatakan 

bahwa urutan kelahiran dan jenis kelamin merupakan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya sibling rivalry pada remaja. 

Perasaan cemburu ataupun perilaku persaingan ini muncul ketika 

seseorang anak beranggapan lahirnya seorang adik menjadikan perhatian dan 

waktu orangtua untuk dirinya berkurang dan berubah. Seorang anak mulai 

mengembangkan keinginan untuk menjadi satu-satunya anak tersayang atau 

menunjukkan dialah yang terbaik di hadapan orangtuanya. Keinginan itu 
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seringkali begitu kuat sehingga timbul sikap tidak mentolerir adanya saingan 

dalam keluarga. 

Seringkali perlakuan orangtua berbeda pada anak pertama dengan anak 

selanjutnya. Mussen (1994, h. 409) menegaskan secara umum orangtua lebih 

terlibat dengan anak pertama, di mana orangtua lebih menaruh perhatian, 

memberi dorongan, dan berkomunikasi lebih banyak. Di lain pihak, orangtua 

juga lebih menuntut dan mengharapkan kedewasaan dari anak sulungnya, 

terlebih jika anak sulungnya tersebut berjenis kelamin perempuan. Ketika anak 

kedua lahir, kekuasaan kakak mau tidak mau terebut sebagian. Anak yamg 

lebih besar kini harus bersaing dan kerap gagal untuk mendapatkan perhatian 

orangtua. 

Corsini (1987, h. 121) menyatakan bahwa sesungguhnya persaingan 

antar saudara kandung tidak lain berakar pada  perhatian dan perlakuan 

orangtua terhadap masing-masing anaknya. Oleh karena itu, pula orangtua 

menjadi sangat berarti  keberadaannya dalam mempengaruhi intensitas dan 

perkembangan persaingan di antara anak-anaknya. Hal ini didukung oleh 

Broody (Bee, 2000, h. 42) yang menyatakan bahwa semakin berbeda orangtua 

memperlakukan anak-anaknya, maka persaingan dan pertengkaran akan 

semakin kuat antar saudara. 

Sibling rivalry secara keseluruhan pada semua responden yang menjadi 

sampel penelitian ini termasuk sedang dengan Me = 83,474 dan Mh = 92,5 

dengan SDh = 18,5. Sibling rivalry pada anak sulung perempuan termasuk 

sedang dengan Me = 100,938 dan Mh = 92,5 dengan SDh = 18,5. Sibling 

rivalry pada anak sulung laki-laki termasuk sedang dengan Me = 82,000 dan 

Mh = 92,5 dengan SDh = 18,5. Sibling rivalry pada anak tengah perempuan 
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termasuk sedang dengan Me = 88,824 dan Mh = 92,5 dengan SDh = 18,5. 

Sibling rivalry pada anak tengah laki-laki termasuk sedang Me = 75,438 dan 

Mh = 92,5 dengan SDh = 18,5. Sibling rivalry pada anak bungsu perempuan 

termasuk sedang dengan Me = 74,647 dan Mh = 92,5 dengan SDh = 18,5. 

Sibling rivalry pada anak bungsu laki-laki termasuk sedang dengan Me = 

78,933 dan Mh = 92,5 dengan SDh = 18,5.  

Secara keseluruhan sibling rivalry remaja di SLTP Theresiana 3 dan 

SLTP Theresiana Tanah Mas Semarang menunjukkan taraf sedang, dimana 

pada siswa-siswi di kedua sekolah tersebut terdapat adanya kecenderungan 

sibling rivalry yang masih dalam batas kewajaran seperti mengejek, 

berbohong, bersikap acuh tak acuh, mengadu dan mengkritik. Sibling rivalry 

yang terjadi tidak sampai pada tahap perselihan yang mendalam hingga terjadi 

kekerasan secara fisik. 

Secara ringkas perbandingan rata-rata untuk tiap kelompok subyek 

penlitian dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 
Matrik Nilai Rata-rata Sibling Rivalry pada Masing-masing Kelompok 

 
Nilai Rata-rata Skor Sibling Rivalry Keterangan 

Laki-laki Perempuan 
Sulung 82,000 100,938 

Tengah 75,438 88,824 

Bungsu 78,933 74,647 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ststistik diperoleh hasil tambahan berupa 

uji-t antar kelompok, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6 
Hasil Analisis Uji-t 

 
 Sulung 

Laki-laki 
Tengah  

Perempuan 
Tengah 

Laki-laki 
Bungsu 

Perempuan 
Bungsu  

Laki-laki 
Sulung 

Perempuan 
3,413 

p<0,01  
2,183 

p<0,05 
4,596 

p<0,01 
4,739 

p<0,01 
3,966 

p<0,01 
Sulung 

Laki-laki 
 -1,230 

p>0,05 
1,183 

p>0,05 
1,325 

p>0,05 
0,553 

p>0,05 
Tengah 

Perempuan 
  2,413 

p<0,05 
2,555 

p<0,05 
1,783 

p<0,05 
Tengah 

Laki-laki 
   0,142 

p>0,05 
-0,630 
p>0,05 

Bungsu 
Perempuan 

    0,552 
p>0,05 

 
 
Berdasar tabel 5 diketahui terdapat perbedaan sibling rivalry yang 

sangat signifikan antara sulung laki-laki dengan sulung perempuan dengan 

nilai t = 3,413 (p < 0,01), dimana sibling rivalry anak sulung perempuan 

dengan rata-rata 100,938 lebih tinggi daripada anak sulung laki-laki dengan 

rata-rata 82,000. 

Terdapat perbedaan Sibling rivalry yang signifikan antara tengah       

laki-laki dengan sulung perempuan dengan nilai t = 2,183 (p < 0,05), dimana 

sibling rivalry anak sulung perempuan dengan rata-rata 100,938 lebih tinggi 

daripada anak tengah lak-laki dengan rata-rata 75,438. 

Terdapat perbedaan Sibling rivalry yang signifikan antara tengah       

laki-laki dengan tengah perempuan dengan nilai t = 2,413 (p < 0,05), dimana 

sibling rivalry anak tengah perempuan dengan rata-rata 88,824 lebih tinggi 

daripada anak tengah lak-laki dengan rata-rata 75,438. 

Terdapat perbedaan Sibling rivalry yang sangat signifikan antara 

bungsu laki-laki dengan sulung perempuan dengan nilai t = 3,966 (p < 0,01), 
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dimana sibling rivalry anak sulung perempuan dengan rata-rata 100,938 lebih 

tinggi daripada anak bungsu lak-laki dengan rata-rata 78,933. 

Terdapat perbedaan Sibling rivalry yang signifikan antara bungsu        

laki-laki dengan tengah perempuan dengan nilai t = 1,783 (p < 0,05), dimana 

sibling rivalry anak tengah perempuan dengan rata-rata 88,824 lebih tinggi 

daripada anak bungsu lak-laki dengan rata-rata 78,933. 

Terdapat perbedaan Sibling rivalry yang signifikan antara tengah 

perempuan dengan sulung perempuan dengan nilai t = 2,183 (p < 0,05), 

dimana sibling rivalry anak sulung perempuan dengan rata-rata 100,938 lebih 

tinggi daripada anak tengah perempuan dengan rata-rata 88,824. 

Terdapat perbedaan Sibling rivalry yang sangat signifikan antara 

bungsu perempuan dengan sulung perempuan dengan nilai t = 4,739 (p< 0,01), 

dimana sibling rivalry anak sulung perempuan dengan rata-rata 100,938 lebih 

tinggi daripada anak bungsu perempuan dengan rata-rata 74,647. 

Terdapat perbedaan Sibling rivalry yang signifikan antara bungsu 

perempuan dengan tengah perempuan dengan nilai t = 2,555 (p < 0,05), 

dimana sibling rivalry anak tengah perempuan dengan rata-rata 88,824 lebih 

tinggi daripada anak bungsu perempuan dengan rata-rata 74,647. 

Sedangkan sibling rivalry untuk kelompok tengah perempuan dengan 

sulung laki-laki menunjukkan nilai  t = -1,230 (p > 0,05) hal tersebut 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan sibling rivalry antara tengah 

perempuan dan sulung laki-laki dengan nilai rata-rata 88,824 dan 82,000. 

Sibling rivalry untuk kelompok bungsu perempuan dengan sulung laki-

laki menunjukkan nilai  t = 1,325 (p > 0,05) hal tersebut menunjukkan tidak 
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terdapat perbedaan sibling rivalry antara bungsu perempuan dan sulung laki-

laki dengan nilai rata-rata 74,647 dan 82,000. 

Sibling rivalry untuk kelompok bungsu perempuan dengan tengah     

laki-laki menunjukkan nilai  t = 0,142 (p > 0,05) hal tersebut menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan sibling rivalry antara bungsu perempuan dan tengah 

laki-laki dengan nilai rata-rata 74,647 dan 75,438. 

Sibling rivalry untuk kelompok tengah laki-laki dengan sulung laki-laki 

menunjukkan nilai  t = 1,183 (p > 0,05) hal tersebut menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan sibling rivalry antara tengah laki-laki dan sulung laki-laki 

dengan nilai rata-rata 75,438 dan 82,000. 

Sibling rivalry untuk kelompok bungsu laki-laki dengan sulung laki-

laki menunjukkan nilai  t = 0,553 (p > 0,05) hal tersebut menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan sibling rivalry antara bungsu laki-laki dan sulung laki-laki 

dengan nilai rata-rata 78,933 dan 82,000. 

Sibling rivalry untuk kelompok bungsu laki-laki dengan tengah laki-

laki menunjukkan nilai  t = -0,630 (p > 0,05) hal tersebut menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan sibling rivalry antara bungsu laki-laki dan tengah laki-laki 

dengan nilai rata-rata 78,933 dan 75,438. 

Sibling rivalry untuk kelompok bungsu laki-laki dengan bungsu 

perempuan menunjukkan nilai  t = 0,552 (p > 0,05) hal tersebut menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan sibling rivalry antara bungsu laki-laki dan bungsu 

perempuan dengan nilai rata-rata 78,933 dan 74,647. 

Kelebihan dari try out terpakai ini adalah subyek yang digunakan dalam 

uji coba maupun penelitian mempunyai keadaan yang sama dan penelitian 

yang dilaksanakan secara klasikal dapat menghemat waktu. 
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Kekurangan dari try out terpakai ini adalah bahwa item-item yang gugur 

dapat mengotori item-item valid. Selain itu, pelaksanaan penelitian di salah 

satu kelas di SMP Theresiana 3, yaitu kelas I dilakukan saat siswa sedang 

menghadapi ulangan harian, sehingga mereka kurang perhatian dalam 

mengerjakan angket. 
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