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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data penelitian dari skala persaingan saudara 

kandung dan pola asuh orangtua otoritarian dilakukan pengujian 

hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan teknik 

analisis korelasi Product Moment untuk melihat hubungan antara 

persaingan saudara kandung dengan pola asuh orangtua otoritarian. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran skor variabel persaingan saudara kandung dan pola asuh 

orangtua otoritarian. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak 

secara signifikan. Selanjutnya peneliti melakukan pegujian terhadap 

korelasi antar kedua variabel penelitian. Pengujian skala dilakukan 

dengan menggunakan program komputer Stastistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) versi 16.0, lalu data dianalisis dan 

diinterpretasi. 

 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi di dalamnya terdapat uji normalitas dan linieritas. 

Melalui uji normalitas dapat diketahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, sedangan melalui uji lineritas dapat diketahui 
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hubungan antara persaingan saudara kandung dengan pola asuh 

orangtua otoritarian. 

 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

teknik Kolmogorov Smirnov Test (K-S Z). Distribusi data dapat 

dikatakan normal apabila data menunjukkan signifikansi > 0.05. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa skor 

persaingan saudara kandung menunjukkan nilai K-S Z sebesar 

1,238  dimana p>0,05 sementara untuk skor pola asuh orangtua 

otoritarian menunjukkan nilai K-S Z sebesar 1,055 dimana 

p>0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa skor persaingan saudara 

kandung dan pola asuh orangtua otoritarian berdistribusi normal. 

Data yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir. 

b. Uji Linieritas 

Berdasarkan pada hasil uji linieritas antara persaingan saudara 

kandung dengan pola asuh orangtua otoritarian diketahui bahwa 

Flinier adalah 33,003 dimana p<0,05. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hubungan antar kedua variabel linier. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji asumsi, langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis hubungan persaingan 

saudara kandung dengan pola asuh orangtua otoritarian pada siswa 

SMP dilakukan dengan teknik Product Moment. Hasil uji korelasi 
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Product Moment yang menguji hubungan persaingan saudara 

kandung dengan pola asuh orangtua otoritarian memiliki nilai 

korelasi sebesar rxy= 0,403 dimana p<0,01. Berdasarkan hasil uji 

korelasi tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

persaingan saudara kandung dengan pola asuh orangtua otoritarian. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “ada hubungan positif antara 

persaingan saudara kandung dengan pola asuh orangtua otoritarian 

pada remaja SMP” dan hasil uji korelasi menunjukkan hasil yang 

sama, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi antara persaingan 

saudara kandung dengan pola asuh orangtua otoritarian, didapatkan 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kedua variabel 

tersebut dengan rxy= 0,403 dimana p<0,01. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi persaingan saudara kandung 

semakin tinggi pula pola asuh orangtua otoritarian pada remaja SMP. 

Hal ini menunjukkan bahwa persaingan saudara kandung memiliki 

peran dalam terbentuknya pola asuh orangtua otoritarian pada remaja 

SMP. 

Hasil penelitian ini mengungkap variabel X (persaingan 

saudara kandung) dan Y (pola asuh orangtua otoritarian) memiliki 

hubungan positif serta signifikan. Dengan begitu sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Maghfuroh (2014), pada 
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penelitiannya didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara pola 

asuh orangtua dengan kejadian sibling rivalry. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hanum dan Hidayat (2015) dengan judul faktor 

dominan pada kejadian sibling rivalry pada anak usia prasekolah 

juga mendapatkan hasil bahwa kejadian sibling rivalry sangat 

dipengaruhi oleh jenis pola asuh. Apabila dihubungkan dengan 

penelitian yang penulis lakukan maka ditemukan bahwa, pola asuh 

orangtua mendorong munculnya persaingan antar saudara kandung. 

Hal tersebut dapat terjadi juga ketika mereka berusia remaja awal 

dimana mereka sedang dalam tahap emosi yang belum stabil.   

Penelitian dari Scharf, Shulman dan Spitz (2005) menemukan 

bahwa kualitas hubungan antar saudara kandung pada orang dewasa 

dengan remaja berbeda. Orang dewasa memiliki hubungan hangat 

dan konflik dengan saudara kandung berkurang dari remaja. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pada saat remaja kualitas hubungan 

antar saudara kandung lebih rendah dibandingkan saat ia sudah 

menginjak usia dewasa. Apabila dihubungkan dengan penelitian 

yang telah dilakukan, terlihat bahwa remaja memiliki emosi yang 

belum stabil. Ketika remaja dengan emosi yang belum stabil 

dibesarkan dengan pola asuh orangtua otoritarian, mereka akan 

mengalami saat dimana ia dibandingkan karena sifat orangtua yang 

otoriter. orangtua dengan pola asuh otoritarian cenderung akan 

membandingkan anaknya yang lebih unggul dengan saudara 

kandungnya yang kurang unggul dalam suatu hal. Hal tersebut akan 
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menimbulkan rasa iri terhadap saudara kandung, yang akan 

mendorong munculnya persaingan antar saudara kandung.  

Sumbangan efektif pola asuh asuh orangtua otoritarian 

memiliki pengaruhnya menentukan persaingan saudara kandung, 

dengan prosentase sebesar 16,24%, sisanya 83,76% merupakan 

faktor-faktor lain yang tidak dibahas di penelitian ini. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan dari Priyatna dan Yulia 

(2006) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi 

persaingan saudara kandung adalah pola asuh orangtua. 

Berdasarkan hasil penghitungan dalam penelitian ini 

diketahui variabel persaingan saudara kandung memiliki mean 

empirik (Me) sebesar 31,43 dengan standar deviasi empirik (SDe) 

sebesar 4,866. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 29 siswa dengan 

persaingan saudara kandung rendah, 113 siswa dengan persaingan 

saudara kandung sedang dan 30 siswa dengan pesaingan saudara 

kandung tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persaingan 

saudara kandung siswa SMP Negeri 1 Banyubiru tergolong sedang. 

Hasil penelitian variabel pola asuh orangtua otoritarian 

mempunyai mean empirik (Me) sebesar 32,15 dengan standar 

deviasi empirik (SDe) sebesar 6,334. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa 17 siswa dengan pola asuh orangtua otoritarian rendah, 125 

siswa dengan pola asuh orangtua otoritarian sedang, dan 30 siswa 

dengan pola asuh orangtua otoritarian tinggi. Hal tersebut 

menunjukkan pola asuh orangtua otoritarian pada siswa SMP Negeri 

1 Banyubiru tergolong sedang. 
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Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang 

bisa mempengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

1. Peneliti tidak dapat terjun langsung untuk memberikan instruksi 

kepada subjek karena pertimbangan jadwal akademik di sekolah 

dan akhirnya peneliti meminta bantuan guru untuk memberikan 

instruksi. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam 

penyampaian instruksi dari satu guru dengan yang lainnya. 

2. Pengisian angket dilakukan pada akhir jam pelajaran sekolah 

sehingga memungkinkan memengaruhi kondisi subjek yang 

tergesa-gesa dan tidak teliti dalam pengisian angket karena ingin 

cepat pulang. 

3. Item-item yang terdapat pada skala pola asuh orangtua otoritarian 

masih kurang mencakup aspek-aspek yang ada. Item-item yang 

telah dibuat oleh peneliti kurang mengambarkan pola asuh 

orangtua otoritarian yang lebih dalam. Sehingga hasil yang 

didapatkan kurang optimal. 
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