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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

asumsi dilakukan agar peneliti mengetahui distribusi item normal atau 

tidak dan linier atau tidak hubungan antar variabel. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program Statistical 

Package for Social Science 16.0 for Windows.  

Hasil uji normalitas terhadap variable motivasi berprestasi 

adalah 0,610 dengan p > 0,05 sedangkan hasil uji normalitas 

terhadap variable sibling rivalry adalah 0,978 dengan p> 0,05. 

Berdasarkan hasil dari uji normalitas kedua variabel maka 

dapat dikatakan bahwa variabel motivasi berprestasi dan sibling 

rivalry dalam penelitian ini memiliki distribusi normal 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukan Flinier sebesar  0,003 dengan 

p < 0,05 yang artinya terdapat hubungan linier antara motivasi 

berprestasi dengan sibling rivalry 
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2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi product moment. Hasil uji hipotesis penelitian ini 

memperoleh koefisien rxy sebesar -0,370. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara sibling rivalry dan motivasi 

berprestasi pada remaja keturunan etnis tionghoa. Berdasarkan skor 

tersebut maka hipotesis yang diajukan peneliti diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara motivasi berprestasi dengan perilaku sibling rivalry pada 

remaja keturunan etnis tionghoa.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis antara variabel motivasi 

berprestasi dengan sibling rivalry, ditemukan adanya hubungan negatif 

yang signifikan antara kedua variabel dibuktikan dengan rxy sebesar -

0,370 dengan p < 0,05. Artinya, semakin tinggi tingkat sibling rivalry 

maka semakin rendah motivasi berprestasi pada remaja keturunan etnis 

tionghoa, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah tingkat sibling rivalry, 

maka semakin tinggi motivasi berprestasi. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Vevandi dan Tairas (2015, h. 51) 

bahwa jika tingkat sibling rivalry yang terjadi rendah maka motivasi 

berprestasi semakin tinggi dan sebaliknya jika sibling rivalry yang terjadi 

tinggi maka motivasi berprestasi semakin rendah. 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan 19,7% dari subyek 

memiliki tingkat motivasi berprestasi rendah, 63,9% subyek memiliki 
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tingkat motivasi berprestasi sedang, dan 16,4% dari subyek memiliki 

tingkat motivasi berprestasi yang tinggi. Motivasi berprestasi pada 

penelitian ini memiliki nilai mean empirik sebesar 43,18 dengan standart 

deviasi 6,122. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka dapat dikatakan 

bahwa tingkat motivasi berprestasi pada remaja etnis tionghoa di SMP 

Krista Mitra Semarang tergolong sedang 

Menurut McClelland (dalam Sugiyanto, 2007), salah satu faktor 

yang melatarbelakangi munculnya motivasi berprestasi adalah adanya 

sebuah kompetisi.  Namun kompetisi hanya akan memicu motivasi  

individu jika individu tersebut beradaptasi didalamnya. Ketika remaja 

Tionghoa mengalami sibling rivalry dengan saudaranya, muncul sebuah 

persaingan untuk mendapatkan perhatian orangtuanya. Meskipun begitu, 

seringkali sibling rivalry juga diikuti oleh emosi negatif seperti perasaan 

cemas, cemburu, dan marah (Boyle, 1999). Emosi negatif ini dapat 

semakin buruk ketika terjadi situasi dimana remaja merasa kalah dengan 

saudaranya dan adanya sikap orangtua yang membanding-bandingkan. 

(Vevandi & Tairas, 2015) 

Peneliti turut mengkategorikan tingkat Sibling Rivalry yang 

terjadi pada remaja keturunan etnis tionghoa di SMP Krista Mitra 

Semarang. Dari total 61subjek penelitian, peneliti menemukan 10% 

subyek memiliki tingkat sibling rivalry rendah, 72% subyek memiliki 

tingkat sibling rivalry sedang, dan 18% subyek memiliki tingkat sibling 

rivalry yang tinggi. Dalam penelitian ini  mean empirik tingkat sibling 

rivalry sebesar 38,18 dengan standart deviasi 7,408. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa tingkat sibling rivalry yang dialami remaja 
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keturunan etnis tionghoa di SMP Krista Mitra Semarang tergolong 

sedang. 

Tarmidi dan Rambe (dalam Emeralda & Kristiana, 2017) 

menjelaskan bahwa dukungan sosial yang diberikan lingkungan keluarga 

dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan motivasi 

berprestasi. dukungan sosial tersebut dapat berasal dari orangtua ataupun 

saudara kandung. Pajoluk (2013) menjelaskan terdapat kaitan antara 

hubungan saudara kandung dengan pencapaian prestasi memiliki korelasi 

yang positif. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Milevsky dan 

Levitt (dalam Dagys Pajoluk, 2013) menjelaskan bahwa remaja 

mengidentifikasi orang-orang yang dekat dalam kehidupan mereka dan 

menyediakan berbagai fungsi dukungan seperti dukungan emosional 

dimana salah satu orang terdekat adalah saudara kandung mereka sendiri. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan terdapat pengaruh positif 

terhadap dukungan sosial yang diberikan saudara kandung terhadap 

remaja khususnya dalam pencapaian prestasi di sekolah.  

Keterlibatan orangtua terhadap anak juga dapat mendorong 

munculnya motivasi berprestasi (Emeralda & Kristiana, 2017). Adanya 

sibling rivalry dapat menjadi pendorong munculnya motivasi berprestasi 

selama orangtua mengawasi persaingan yang terjadi tidak melebihi batas 

kewajaran. Namun apabila orangtua kurang dapat mengawasi dan 

mengontrol persaingan, sibling rivalry dapat berubah menjadi dampak 

negatif bagi psikososial remaja, dimana hubungan interpersonal anak 

menjadi kurang baik, menjadi lebih pemurung, dan kurangnya percaya 

diri sehingga menghambat munculnya motivasi berprestasi.  
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Umumnya orangtua keturunan etnis tionghoa cenderung 

menggunakan pola asuh authorian dalam mendidik anak, meskipun 

menurut mereka didikan yang disiplin dan keras akan membuat anak 

berhasil, McCllellan (dalam Vevandi & Tairas, 2015) menjelaskan bahwa 

orangtua yang cenderung menekan akan membuat anak merasa tidak 

memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Alih-alih 

menekan anak, motivasi berprestasi akan lebih berkembang ketika anak 

mendapatkan dukungan positif dari orangtua seperti penghargaan atas 

pencapaian anak, tidak membandingkan prestasi anak dengan saudaranya 

(Hartaji, 2012) 

Dalam hasil penelitian ini, peneliti menemukan terdapat 

sumbangan efektif variabel sibling rivalry terhadap motivasi berprestasi 

sebesar 0,1369. hal ini menunjukan bahwa sibling rivalry mempengaruhi 

motivasi berprestasi sebesar 13,69% dan 86,31% merupakan faktor lain 

yang mempengaruhi motivasi berprestasi 

Hasil penelitian ini menjelaskan  bahwa adanya sibling rivalry 

dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. 

Meskipun demikian, pengaruh dari adanya sibling rivalry justru 

mengurangi motivasi berprestasi pada remaja. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang telah dilakukan Vasuki (dalam vevandi & Tairas, 2015), 

adanya sibling rivalry dapat membuat anak merasa lebih frustasi dan 

menghambat motivasi berprestasi. Permusuhan yang diakibatkan adanya 

sibling rivalry  membuat anak merasa tidak kondusif untuk fokus pada 

pencapaian prestasi.  
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Adapun kelemahan-kelemahan yang peneliti temukan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Terdapat beberapa subyek yang mengisi skala dengan tidak serius 

dikarenakan tidak adanya guru yang mengawasi, sehingga pengisian 

jawaban ada kemungkinan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya 

2. Keterbatasan tempat penelitian yang hanya berada di satu sekolah 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ditempat lain 

3. Peneliti hanya berfokus meneliti hubungan antar variabel sibling 

rivalry dengan motivasi berprestasi, sementara terdapat faktor-faktor 

lain yang turut mempengaruhi variabel penelitian dan tidak peneliti 

perhatikan, seperti jarak umur antara subyek dengan saudara kandung, 

jumlah saudara kandung, jenis kelamin subyek dan saudara 

kandungnya, urutan kelahiran, prestasi saudara kandung ataupun 

seperti pengaruh budaya terhadap didikan dalam keluarga etnis 

tionghoa  

4. Sedikitnya jumlah item skala dan penggunaan tryout terpakai 

memungkinkan subyek mengisi item yang tidak valid. 

  


