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Abstract. 
This research aims to know the relation between sibling rivalry with the motivation of achievers in adolescents. 

Sibling rivalry is the behavior that shows jealousy, competition and rejection among siblings for the attention and 
affection of parents. While the motivation of the top achievers are the motive as well as possible achieve the results with 
a standard of excellence for specific guidelines.Research conducted on adolescents who have a sibling that is younger 
and is undergoing education at school with the number of the subject as much as 154 people. Data collecting tool used 
was a questionnaire in the form of sibling rivalry scale consisting of 49 item and motivation scale an accomplished 
consisting of 25 item. The analysis of the data used in this research is the technique of correlation of Pearson Correlation 
with the help of IBM SPSS software 20.0 for windows. Based on results of the analysis of the research data obtained by 
correlation coefficient-0,469 level of significance is 0.001. Then it can be inferred that there is a significant relationship 
between sibling rivalry with the motivation of achievers in adolescents with the strength of the relationship is.
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 Abstrak.
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antra sibling rivalry dengan motivasi berprestasi pada 
remaja. Sibling rivalry adalah perilaku yang menunjukkan kecemburuan, kompetisi dan penolakan antar saudara 
kandung untuk memperebutkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Sedangkan motivasi berprestasi adalah motif 
mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan pedoman suatu standar keunggulan tertentu. Penelitian dilakukan pada 
remaja yang mempunyai saudara kandung yaitu adik dan sedang menjalani pendidikan di sekolah dengan jumlah 
subjek sebanyak 154 orang. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner berupa skala sibling rivalry yang 
terdiri dari 49 aitem dan skala motivasi berprestasi yang terdiri dari 25 aitem. Analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah teknik korelasi Pearson Correlation dengan bantuan software IBM SPSS 20.0 for windows. 
Bedasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh koefisien korelasi sebesar -0,469 dengan taraf signifikansi 0,001. 
Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat sibling rivalry dengan motivasi 
berprestasi pada remaja dengan kekuatan hubungan yang sedang.
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Pengantar 

Masa Remaja adalah sebuah masa peralihan 

dari anak-anak menuju dewasa dengan tempat yang 

tidak jelas antara golongan anak atau individu dewasa 

(Monks, 1999). Masa remaja sendiri adalah sebuah 

periode usia perkembangan yang berlangsung sejak 

usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 

(Santrock, 2002). Usia remaja menjadi masa yang 

kritis juga dalam hal prestasi (Eccles dalam Santrock, 

2007). Remaja memegang peran dalam bertanggung 

jawab pada prestasi karena kebanyakan remaja 

mendapatkan tuntutan dari orang tua. Saat ini, remaja 

dituntut untuk memiliki prestasi yang baik untuk 

bekal dalam menjalani kehidupan ketika dewasa 

nanti, menjadi lebih serius dari masa sebelumnya, dan 

merasa bahwa keberhasilan dan kegagalan di masa ini 

sebagai prediktor di masa depan. (Santrock, 2007).

Untuk menghadapi beban berat pada ujian 

nasional tersebut, siswa harus memiliki motivasi 

berprestasi yang bagus karena motivasi berprestasi 

sendiri berperan sebagai prediktor keberhasilan 

untuk mencapai prestasi di sekolah dan implikasi 

pada pekerjaan atau peluang karir remaja. Terdapat 

beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa 

prestasi akademik dipengaruhi oleh motivasi 

berprestasi seperti penelitian Walberg, dkk. (1983, 

dalam Suciati 2006) menyatakan bahwa adanya 

motivasi berprestasi memberikan kontribusi sebesar 

11-20% terhadap capaian prestasi akademik. 

Penelitian Suciati (2006) sendiri menyimpulkan 

bahwa motivasi memiliki kontribusi sebesar 36%. 

McClleland (dalam Suciati, 2006) menyebutkan 

motivasi berprestasi memiliki kontribusi sebesar 64% 

terhadap capaian prestasi akademik.

Muncul dan tidaknya motivasi berprestasi 

pada seorang siswa dapat menentukan seberapa jauh 

pencapaian prestasi akademik (Sugiyanto, 2007). 

Semakin tinggi motivasi berprestasi maka akan 

semakin tinggi pula prestasi akademik yang diperoleh 

oleh siswa tersebut dan begitu pula sebaliknya. 

Menurut (Pintrich dkk. 2003 dalam Santrock 2007), 

efektivitas remaja dalam beradaptasi pada tekanan 

yang muncul terkait akademis dan sosial ditentukan 

oleh faktor psikologis, motivasional, dam 

kontekstual. Kurangnya motivasi berprestasi akan 

membentuk suatu perilaku negatif yang merugikan 

bagi siswa tersebut serta dapat menghambat remaja 

untuk mendapatkan nilai yang memuaskan selama 

bersekolah.

Dalam menghadapi Ujian Nasional sekolah 

telah menyiapkan berbagai hal, salah satunya adalah 

tambahan jam pelajaran. Selain dari sekolah, 

dukungan dari lingkungan keluarga juga merupakan 

hal yang perlu diperhatikan. Mengingat dukungan 

dari orang tua dan saudara kandung memberikan 

semangat dan meningkatkan kepercayaan diri siswa 
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dalam mengerjakan soal ujian nasional. Dukungan 

keluaga yang kondusif, termasuk hubungan saudara 

kandung sebagai prediktor keberhasilan akademik 

dan salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah 

fenomena sibling rivalry, karena dalam suatu 

penelitian menyatakan bahwa sibling rivalry memiliki 

hubungan negatif dengan motivasi berprestasi. Hal-

hal yang mendorong pencapaian prestasi akademis 

siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga 

yang mendukung dan menciptakan suasana yang 

kondusif di dalam rumah menumbuhkan hubungan 

yang harmonis antar anggota keluarga, termasuk 

hubungan saudara kandung. Hasil dari penelitian 

(Vasuki, 2004 dalam Bailur, 2006) mengindikasikan 

bahwa terjadi korelasi negatif antara sibling rivalry 

dengan motivasi berprestasi. Remaja yang mengalami 

tingkat sibling rivalry yang rendah memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi karena dalam hubungan 

dengan saudara kandungnya yang saling memberikan 

dukungan dan komunikasi yang baik memberikan 

rasa nyaman dan percaya diri dalam melakukan 

sesuatu.

Remaja memiliki beberapa permasalahan 

pada tekanan sosial dan akademis yang memaksanya 

untuk memegang peran yang seringkali melibatkan 

tanggung jawab yang lebih besar (Santrock, 2007). 

Menurut Santrock (2007), Pada masa remaja prestasi 

menjadi persoalan yang sangat serius dan mereka 

merasakan bahwa keberhasilan atau kegagalan saat 

ini merupakan prediktor dari keberhasilan dan 

kegagalan di masa depan.

Santrock (2007) juga menyatakan bahwa 

dalam proses berprestasi sendiri terdapat motivasi 

ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik 

melibatkan insentif yang bersumber dari eksternal 

seperti penghargaan dan hukuman, sedangkan 

intrinsik melibatkan rasa ingin tahu, tantangan dan 

usaha. Salah satu motivasi ekstrinsik adalah 

penghargaan dari orang tua yeng memiliki ekspektasi 

pada anaknya. Apabila anak lebih dari satu maka 

orang tua akan cenderung membandingkan 

keberhasilan anak yang satu dengan anak lainnya.

Dengan situasi seperti ini, anak akan 

menunjukkan persaingan dengan saudaranya untuk 

memenuhi kebutuhan akan pujian dan perhatian 

orang tua dan menimbulkan persaingan dengan 

saudara kandungnya. Dengan begitu, anak harus 

berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan 

tersebut dengan saling bernegosiasi dengan saudara 

kandung dalam hal persamaan hak, perasaan superior 

dan perasaan inferior. Sibling rivalry juga 

menyebabkan anak yang lebih tua merasa tergantikan 

dengan kehadiran adik sehingga anak tersebut 

menjadi lebih serius, pekerja keras, motivasi 

berprestasinya menjadi tinggi. Apabila anak 
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menunjukkan sisi kompetisi dengan saudaranya maka 

semestinya anak tersebut akan membuktikan dengan 

motivasi berprestasi untuk dapat melibihi dari apa 

yang dilakukan saudaranya.

Menurut penelitian (Vasuki, 2004 dalam 

Bailur, 2006), sibling rivalry dikhawatirkan 

menghambat atau bahkan mengurangi motivasi 

berprestasi anak-anak mereka ketika terjadi 

permusuhan atau kecemburuan kepada kedua orang 

tua mereka. Anak merasa frustasi dan kurang 

perhatian ketika orang tua memberikan perhatian 

lebih pada saudaranya. Untuk dapat mengatasi 

persaingan yang terjadi pada anaknya, orang tua 

hendaknya dapat selalu membimbing dan 

m e n g a r a h k a n  ke t i k a  a n a k  d a l a m  m a s a  

perkembangannya.  Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara memberikan perhatian, kasih sayang, dan 

memenuhi permintaan anak agar dapat mendukung 

anak dalam mencapai tujuan dan prestasi.

Permasalahan di atas yaitu sibling rivalry 

yang terjadi seharusnya menjadi pemicu sumber 

motivasi berprestasi pada anak usia remaja karena 

mereka saling bersaing satu sama lain untuk 

mendapatkan prestasi demi perhatian orang tua. 

Namun, pada kenyataannya sibling rivalry dapat 

menjadi hal yang serius yang memberikan dampak 

negatif sehingga mereka mengalami kemunduran 

prestasinya. Begitu juga dengan perlakuan-perlakuan 

yang diterima anak dalam keluarganya yang penting 

menjadi perhatian orang tua. Salah satu cara 

mengatasinya adalah dengan berkomunikasi. 

Komunikasi menjadi cara yang penting untuk 

mengatasi gejala ini sebelum berkembang lebih lagi. 

Sekaligus dengan berkomunikasi, orang tua akan 

lebih memahami apa yang tengah dirasakan dan 

diharapkan anak terhadap orangtuanya. Sedangkan 

bagi anak, komunikasi dengan orangtuanya akan 

membuat ia merasa diperhatikan dan didengar, 

sehingga prasangka dan penilaian-penilaian tertentu 

tidak berkembang secara sepihak.

Motivasi Berprestasi

McClelland (1987) mengemukakan bahwa 

manusia yang memiliki motivasi berprestasi akan 

melakukan suatu usaha dengan sebaik-baiknya untuk 

kepentingannya sendiri. McClelland (1987) juga 

menyebutkan bahwa motivasi berprestasi adalah 

sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang 

sebaik-baiknya dengan berpedoman pada suatu 

standar keunggulan tertentu (standards of exellence).

Sibling Rivalry

Sibling rivalry memiliki arti perilaku 

antagonis atau permusuhan yang terjadi antar saudara 

kandung dengan seringkali ditandai dengan 

perselisihan dalam memperebutkan waktu, 

perhatian, cinta, dan kasih sayang orang tua yang 

diberikan pada masing-masing anaknya (Boyle, 1999).  
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Menurut Boyle (1999), sibling rivalry sendiri 

menimbulkan kompetisi antar saudara kandung 

dalam sebuah keluarga yang memperebutkan sumber 

daya dalam hal ini adalah waktu, perhatian, cinta, 

kasih sayang dan persetujuan orang tua yang dapat 

memberikannya pada anak-anak mereka. Situasi 

seperti ini dapat dilihat dengan sederhana dengan jika 

dalam sebuah keluarga memiliki anak tunggal maka 

waktu, perhatian, cinta dan kasih orang tua hanya 

tertuju pada satu anak tersebut. Namun, jika dalam 

sebuah keluarga memiliki dua anak atau lebih maka 

akan dibagi menjadi sejumlah anak yang dimiliki 

keluarga tersebut.

Metode Penelitian

Tipe penelitiannya adalah penelitian penjelasan 

(explanatory research). Penelitian Penjelasan 

(explanatory research) adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan satu variabel 

dengan variabel lain dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya.Penelitian ini adalah 

penelitian korelasional yang mengacu pada upaya 

menghubungkan suatu variabel dengan variabel 

lainnya untuk mengetahui sejauh mana variasi pada 

satu atu lebih variabel yang lain (Azwar, 2009). Dalam 

penelitian ini yang ingin diketahui adalah ada 

tidaknya hubungan antara sibling rivalry dengan 

motivasi berprestasi pada remaja.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 154 orang yag 

memiliki saudara kandung dan berusia antara 11-14 

tahun

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner yang dibuat sendiri. 

Kusioner Sibling Rivalry berdasarkan teori Boyle 

(1999), sedangkan motivasi berprestasi menggunakan  

teori McClelland (1987).

Hasil Penelitian

Analisis data penelitian diperolah dari jumlah subjek 

penelitian atau responden kuesioner sebanyak 154 

orang siswa SMP Negeri 1 dan 6 Surabaya yang 

memiliki saudara kandung. Penulis melakukan 

analisis pada penelitian yaitu analisis data deskriptif, 

uji asumsi yang meliputi uji normalitas dan uji 

linearitas serta melakukan uji korelasi.

Pada variabel X (sibling rivalry) memiliki nilai 

maksimum sebesar 160 dan nilai minimum 64. Nilai 

Mean variabel sibling rivalry dalam penelitian ini 

adalah 106,34, sedangkan nilai median adalah 104. Hal 

ini menunjukkan bahwa 50% memiliki nilai 104 keatas 

dan 50% memiliki nilai kebawah. Mean adalah teknik 

penjelasan kelompok yang didasarkan pada rata-rata 

dari kelompok tersebut, sedangkan median memiliki 

arti teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 

nilai tengah yang disusun dari yang terkecil sampai 
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yang terbesar atau sebaliknya (Sugiyono, 2009).

Pada variabel Y yaitu motivasi berprestasi memiliki 

nilai maksimum sebesar 125 dan nilai minimum 

sebesar 58. Nilai Mean variabel motivasi berprestasi 

dalam penelitian ini adalah 90,90, sedangkan nilai 

median adalah 91. Hal ini menunjukan bahwa 50% 

memiliki nilai 91 keatas dan 50% memiliki nilai 91 

kebawah. Mean adalah teknik penjelasan kelompok 

yang didasarkan pada rata-rata dari kelompok 

tersebut, sedang median memiliki arti teknik 

penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

tengah yang disusun dari yang terkecil sampai yang 

terbesar ataupun sebaliknya (Sugiyono, 2009). 

Berdasarkan hasil uji asumsi yang terpenuhi tersebut 

maka penelitian ini menggunakan teknik statistik 

parametrik yaitu Pearson Correlation

Ketentuan untuk menentukan ada atau tidak 

hubungan hasil dari uji korelasi. Jika taraf signifikansi 

p > 0,05 maka Ho diterima yang berarti tidak ada 

hubungan negatif dan jika taraf signifikansi p < 0,05 

maka Ha diterima yang berarti ada hubungan negatif . 

Berikut ini adalah tabel hasil uji korelasi:

4.15. Tabel Hasil Uji Korelasi

 

  

Berdasarkan uji korelasi yang telah dilakukan, 

didapatkan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

sibling rivalry dan motivasi berprestasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ha diterima sedangkan Ho 

ditolak. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui 

bahwa koefisien korelasi pada penelitian ini sebesar 

-0,469 yang menunjukkan seberapa kuat hubungan 

yang dimiliki antar kedua variabel yang diuji. 

Rentang koefisien korelasi antara 0 sampai 1,00 

merupakan interpretasi kekuatan hubungan antar 

variabel menurut Cohen (1988, dalam Pallant,2011).

Tabel di atas dapat menunjukkan perkiraan dari 

kekuatan hubungan antar variabel. Koefisien 

korelasi pada penelitian ini sebesar 0,469 dengan 

nilai negatif dan termasuk dalam hubungan dengan 

tingkat sedang. Penelitian ini memiliki hubungan 

yang negatif yang dapat diartikan jika sibling rivalry 

yang terjadi rendah maka akan didapatkan motivasi 

berprestasi yang tinggi dan sebaliknya jika sibling 

rivalry tinggi maka akan didapatkan nilai motivasi 

berprestasi yang rendah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara sibling rivalry dan 

motivasi berprestasi pada remaja. Berdasarkan pada 

hasil analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, 

dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara 

variabel sibling rivalry dengan motivasi berprestasi 
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dengan data yang mempunyai distribusi normal dan 

menggunakan teknik statistik parametrik.. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari 0,005 (p < 0,05). Koefisien 

korelasi pada penelitian ini sebesar -0,469 yang 

bernilai negatif dan dapat menunjukkan adanya 

hubungan negatif yang memiliki kekuatan sedang 

antara kedua variabel (Cohen, 1998, dalam Pallant, 

2011). Hasil tersebut juga membuktikan adanya 

hubungan antara tingkat sibling rivalry dengan 

motivasi berprestasi pada remaja dan membuktikan 

hipotesis kerja (Ha) pada penelitian ini. Nilai negatif 

pada skor koefisien korelasi antara 2 variabel yakni 

sibling rivalry dan motivasi berprestasi dapat 

mengartikan bahwa jika sibling rivalry rendah maka 

motivasi berprestasi akan tinggi (Vasuki, 2004).

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa 

sibling rivalry memiliki hubungan dengan motivasi 

berprestasi pada remaja. Hasil tersebut juga dapat 

menjelaskan bahwa sibling rivalry menjadi salah 

faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

berprestasi. Motivasi berprestasi sendiri yang terjadi 

pada manusia dapat diketahui dari kemampuan 

individu itu sendiri untuk berprestasi melebihi 

individu lainnya. (McClelland, 1987). Menurut Vasuki 

et al. (2004) menjelaskan bahwa persaingan saudara 

kandung atau sibling rivalry merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. 

Proses yang melatarbelakangi terciptanya motivasi 

berprestasi salah satunya adalah dorongan anak yang 

didukung dengan faktor eksternal yaitu seperti saran 

dan dukungan positif dari orang tua dalam 

menciptakan suasana yang kondusif di rumah. Orang 

tua yang memberikan penghargaan dengan tidak 

membanding-bandingkan anak dengan saudaranya 

akan meningkatkan motivasi anak. Selain itu, kondisi 

hubungan yang negatif antar saudara kandung seperti 

sibling rivalry yang tinggi dapat menyebabkan remaja 

menjadi frustasi. 

Menurut Boyle (1999), sibling rivalry adalah 

kompetisi saudara kandung yang akan menciptakan 

emosi negatif pada saudaranya. Emosi negatif ini 

dapat mudah timbul jika individu berada pada situasi 

persaingan dan perbandingan, dimana masing-

masing pihak berusaha untuk lebih unggul dari yang 

lain, apalagi jika antarsaudara tersebut memiliki jenis 

kelamin yang sama dan jarak usia yang cukup dekat. 

Perasaan seperti itulah dapat menimbulkan 

kekhawatiran pada anak terhadap hilangnya kasih 

sayang dari orang tuanya yang dianggap direbut oleh 

saudara kandung.

Hasi l  korelasi  pada penel it ian ini  

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

antara sibling rivalry dengan motivasi berprestasi, 

yang berarti jika sibling rivalry rendah maka motivasi 

berprestasi akan tinggi. Jika sibling rivalry rendah 
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yang berkaitan tentang hal-hal yang mendukung dari 

orang tua seperti perhatian, kasih sayang dan sikap 

tidak membanding-banding tidak terjadi akan 

mendukung terciptanya motivasi berprestasi yang 

tinggi pada individu, dalam penelitian ini adalah 

remaja. Pencapaian motivasi tinggi pada remaja dapat 

diperoleh dari peran dari orang tua, saudara kandung 

dan lingkungan sekitar yang mendukung dapat 

memberikan motivasi untuk individu mendapatkan 

apa yang ingin dicapai dan mendapatkan hasil yang 

maksimal serta sesuai dengan harapan yang dituju 

(Suman, 2003). Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Kang (1997) bahwa peran orang tua pada 

anak yang memiliki motivasi berprestasi tinggi yaitu 

dengan memberikan rasa nyaman, kepercayaan, 

toleransi yang diberikan pada anak. Sedangkan pada 

anak yang memiliki motivasi rendah memiliki orang 

tua yang kurang memberikan kasih sayang, 

memberikan dukungan, dan kurang demokrasi. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

pendapat Millman & Schaefer (1981) bahwa anak yang 

lebih tua memiliki keseriusan, ketekunan dalam 

mengerjakan tugas dan memiliki motivasi yang tinggi 

mencapai prestasi lebih dari saudara kandungnya. 

McClelland (1987) menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi akan mempengaruhi hasil prestasi 

individu sehingga individu yang memiliki ketekunan, 

keseriusan, dengan usaha yang sungguh-sungguh 

dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan akan 

mendapat hasil yang maksimal pula. Remaja yang 

menjadi subjek penelitian ini merupakan masa 

peralihan dari anak-anak menuju dewasa dengan 

segala dinamika yang dilaluinya, pada salah satu tugas 

perkembangan Havighurst (dalam Monks, 1999) 

remaja mampu mencapai tingkah laku sosial yang 

bertanggung jawab atas apa yang sedang 

dijalankannya. Dalam hal ini adalah pendidikan yang 

diberikan oleh sekolah. Remaja dituntut untuk dapat 

berkarya dan berprestasi dan bertingkah laku seperti 

orang dewasa.

Menurut Boyle (1999), anak yang mengalami 

sibling rivalry akan menunjukkan rasa benci, 

cemburu, cemas dan marah yang dapat menimbulkan 

permusuhan dengan saudara semakin bertambah. 

Apabila hal tersebut terjadi akan membuat anak 

semakin merasa kalah dari saudaranya dalam 

persaingan. Anak akan tidak suka dengan kondisi 

seperti itu terlebih jika orang tua membanding-

bandingkan anak dengan saudaranya. Sibling rivalry 

sendiri memiliki kadar yang rendah apabila rasa 

benci, cemburu, cemas dan marah yang ditunjukkan 

pada saudara kandung jarang terjadi. Sebaliknya, jika 

hal tersebut sering terjadi dalam intensitas yang tinggi 

maka dapat dikatakan bahwa sibling rivalry tinggi 

(Boyle, 1999). Dengan hubungan saudara kandung 

yang mengarah pada kompetisi negatif tersebut, anak 
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akan merasa kurang percaya diri dalam meraih 

prestasi.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh 

penelitian tentang sibling rivalry yang berhubungan 

negatif dengan motivasi berprestasi pada remaja 

(Vasuki dalam Bailur, 2006). Dalam penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa sibling rivalry dapat 

menyebabkan anak menjadi lebih frustasi karena 

permasalahan permusuhan dengan saudara 

kandungnya. Anak yang memiliki saudara kandung 

dan berada pada suasana yang kurang kondusif di 

rumah seperti kurangnya dukungan orang tua, 

kurangnya memberikan penghargaan saat 

memperoleh prestasi, serta membandingkan prestasi 

dengan saudara kandungnya menjadikan anak 

merasa tersisihkan sehingga dapat menurunkan 

kepercayaan diri dalam meraih prestasi. McClelland 

(1987) menambahkan bahwa tekanan dari orang tua 

membuat anak merasa tidak memiliki hak otonomi 

untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Selain 

itu, motivasi berprestasi sendiri juga dipengaruhi oleh 

lingkungan eksternal yang salah satunya dari 

lingkungan keluarga yaitu seperti dukungan dari 

orang tua dan hubungan positif dengan saudara 

kandung dalam meraih prestasi. Dengan begitu dapat 

diketahui bahwa tingkat sibling rivalry memiliki 

peranan untuk memprediksikan munculnya motivasi 

berprestasi pada remaja.

Tingkat korelasi pada penelitian ini termasuk 

pada kategori sedang dengan perhitungan manual 

untuk mendapatkan prosentase varian antar 2 

variabel. Caranya adalah dengan mengkuadratkan 

koefisien korelasi dengan dikalikan 100% (Pallant, 

2007). Hasilnya adalah 24% mempengaruhi motivasi 

berprestasi dan sisanya adalah faktor lain.

Pada saat usia remaja siswa dituntut untuk 

lebih mandiri dan mencapai prestasi akademis yang 

bagus. Untuk mencapai prestasi akademis yang bagus 

dibutuhkan motivasi berprestasi yang bagus pula. 

McClelland (1987) menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi sendiri dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi adalah lingkungan keluarga. Pada 

lingkungan keluarga tentunya terdapat beberapa 

aspek seperti dukungan dari orang tua dan saudara 

kandung serta kualitas hubungan saudara kandung 

sendiri. Suasana yang kompetitif yang sehat dan 

konstruktif antar saudara kandung dapat memacu 

motivasi berprestasi yang ditunjang dengan kepekaan 

orang tua dalam mengarahkan dan mencermati 

keadaan yang terjadi seperti sibling rivalry.

Terdapat keterbatasan yang terjadi pada 

penelitian ini, seperti keterbatasan subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini subjek penelitian hanya terbatas 

pada dua sekolah dan itu pun belum seluruh siswa 

yang ada di sekolah tersebut. Hal tersebut 
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dikarenakan penulis kesulitan mendapatkan ijin 

untuk melakukannya secara bertahap di SMP Negeri 6 

Surabaya. Sedangkan di SMP Negeri 1 Surabaya, 

penulis hanya mendapatkan ijin untuk mengambil 

data di 2 kelas sehingga terjadi kurangnya variasi 

subjek yang diteliti.

Sibling rivalry adalah sebuah kondisi yang umum 

terjadi pada suatu keluarga dengan anak lebih dari 

satu, dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya 

kecemburuan, perselisihan, dan pertengkaran untuk 

memperebutkan perhatian dan kasih sayang orang 

tua. Meskipun sibling rivalry merupakan kejadian 

yang biasa terjadi pada keluarga dengan anak lebih 

dari satu, jika hal tersebut tidak segera diatasi akan 

banyak menimbulkan dampak negatif termasuk pada 

motivasi berprestasi. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya yang hendak meneliti sibling rivalry 

diharapkan untuk dapat lebih spesifik dalam 

menentukan indikator mana yang sangat 

berprengaruh pada motivasi berprestasi.
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