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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada remaja 

keturunan etnis tionghoa di SMP Krista Mitra Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara tingkat sibling rivalry dengan motivasi 

berprestasi remaja keturunan etnis tionghoa. Hal ini menunjukan 

bahwa remaja keturunan etnis tionghoa dengan tingkat sibling rivalry 

rendah maka didapatkan motivasi berprestasi yang tinggi, demikian 

juga sebaliknya. 

2. Variabel sibling rivalry memberikan sumbangan efektif sebesar 

13,69% terhadap motivasi berprestasi 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran 

yang dapat peneliti berikan yaitu: 

1. Bagi remaja 

Hubungan antar saudara memiliki pengaruh bagi 

perkembangan psikososial remaja. Untuk itu diharapkan remaja dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan saudara kandungnya dan 

berusaha menyikapi kompetisi atau persaingan dengan saudara secara 
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positif sehingga tercipta persaingan yang sehat dan memberi dampak 

positif khususnya pada motivasi berprestasi. 

2. Bagi orangtua 

Orangtua diharapkan untuk dapat memberikan dukungan 

positif dengan bersikap adil kepada anak-anaknya serta tidak 

membeda-bedakan keberhasilan diantara anak-anak. Ada baiknya 

juga orangtua untuk mengawasi selalu persaingan yang terjadi 

diantara anak. Persaingan yang terjadi pada anak dapat memberikan 

dampak positif bagi motivasi berprestasi selama orangtua mengawasi 

dan mengarahkan ke persaingan sehat dan positif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema penelitian ini 

diharapkan meninjau kembali kekurangan yang ada dalam 

penelitian ini, memperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi variabel baik sibling rivalry ataupun motivasi 

berprestasi, serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

lebih lanjut terkait tema penelitian ini dengan mengaitkan salah 

satu aspek atau faktor seperti jenis kelamin, urutan kelahiran, dan 

lain sebagainya. Penelitian lebih lanjut dapat menjadi variasi serta 

menambah informasi baik terkait tema penelitian ini ataupun 

referensi dalam ilmu psikologi. 

b. Memperhatikan teknis penelitian seperti pembuatan alat ukur 

skala, memilih populasi penelitian, teknik sampling, dan pada saat 

pengambilan data sehingga lebih meminimalisir faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 


