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MOTTO 

 

“ Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.” 
“Barang siapa bersungguh-sungguh , sesungguhnya kesungguhanya 

itu adalah untuk dirinya sendiri.” 
 – QS. Al-Ankabut : 6 - 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



viii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Jenis 

Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Sibling Rivalry Pada Anak Usia 3-12 

Tahun Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kebidanan (S.Keb) 

pada Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga. 

Bersama ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

dengan hati yang tulus kepada: 

1. ALLAH SWT. Disetiap kali aku bersujud pada-MU aku dapat merasakan 

kedekatan kasih sayang dan karunia hidayah-MU yang tak bisa diberikan oleh 

siapapun. 

2. Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp. U. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada 

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program studi 

pendidikan bidan. 

3. Baksono Winardi, dr., Sp.OG (K), selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah memberikan 

kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan program 

pendidikan bidan. 

4. Dr. Ahmad Suryawan, dr., Sp. A (K), selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran kepada penulis dengan 

sangat sabar dan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

lancar. 

5. Sri Utami, S.Kp., M.Kes, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, motivasi, kritik dan saran kepada penulis dengan sangat sabar dan 

baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. 

6. Dr. Juniastuti.,dr.,M.kes, selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik 

dan saran yang membangun serta motivasi untuk semangat dan selalu sukses. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



ix 
 

7. Ibu Atika S.Si., M.Kes, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian yang 

telah memberikan arahan dan bimbingan statistik dalam penyusunan skripsi. 

8. Semua dosen dan staff  pengajar di Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan dan 

motivasi selama proses pendidikan. 

9. Bapak Jumali selaku Kepala Desa Joho yang telah memberikan ijin penelitian 

di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.  

10. Bapak Suyitno dan Ibu Suwarni Adik Farid Nur Isjayanto, Om Juni Iswanto, 

Tante Mei Binti Lestari, Om  Fathoni, Tante Wahyu Widyawati, Mas Agus 

Setiawan, Mbak Rosana Angga Kusuma, Mas Faisal Amin, selaku keluarga 

terbaik yang saya miliki dan yang selalu memberikan semangat serta dorongan 

saat pengerjaan skripsi. Terimakasih atas kritik, saran, semangat dan dorongan 

yang telah diberikan dalam proses pengerjaan skripsi iniselalu memberikan 

doa, dukungan dan motivasi yang tak pernah surut selama penyusunan skripsi.  

11. Buat sahabat terdekatku Pipit Sri Estuning Rahayu , Annisa Amalia Rosida , 

Annisa Rachmawati , Dewi Sinta Rahmawati , Arum Rinosari sahabat terbaik 

yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, kritik, saran dalam penyusunan 

skripsi ini serta sahabat yang selalu ada dalam susah maupun senang. 

12. Kholifatin Afifa, Lilis Eka Pujaningrum , Maula Dolmy Bahtiar, Rossy 

Handayani, Aula Nurmasari, Wahyu Mahar Permatasari serta teman-teman 

sejawat seangkatan lainnya (Pendidikan Bidan 2012 A dan Pendidikan Bidan 

2014 B) yang juga memberikan semangat sekaligus tempat untuk 

mendapatkan saran saat diskusi bersama serta teman berjuang selama 

mengikuti proses pendidikan sarjana 

13. Semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi 

kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sadari 

bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan tapi saya berharap bermanfaat bagi 

pembaca. 

Surabaya, 08 Juni 2016 

Yesy Nur Yaerina 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



x 
 

RINGKASAN 
 

Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian 
sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. Sebanyak 64,3% anak mengalami 
sibling rivalry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh jenis 
pola asuh orang tua terhadap kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di 
Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional pada bulan Maret - April 2016. Responden adalah orang tua dan 
anak usia 3-12 tahun sesuai dengan syarat inklusi dan ekslusi. Jumlah sampel 
dengan total sampling sebanyak 42 orang tua dan anak usia 3-12 tahun. Variabel 
independen yang diteliti yaitu pola asuh orang tua sedangkan variabel dependen 
adalah kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Analisis menggunakan uji Chi square (χ2) dengan α = 
0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan pola asuh otoriter 31,0%, demokratis 31,0%, 
permisif 11,8% dan pasif 26,2%. Sebagian besar anak pada usia 3-12 tahun 
mengalami kejadian sibling rivalry sebanyak 27 (64,3%) dan yang tidak sebanyak 
15 (35,7%) anak. Jenis pola asuh mempunyai hubungan bermakna terhadap 
kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. Hasil uji analisis didapatkan 
hasil nilai p = 0.000 (p ≤ 0.05) dengan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,651  
maka Ho ditolak dan H1 diterima yang berarti mempunyai hubungan dengan yang 
kuat. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis 
pola asuh orang tua dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun 
dimana penerapan pola asuh yang tepat pada anak sangat penting untuk mencegah 
timbulnya kejadian sibling rivalry dalam keluarga di Desa Joho Kecamatan Pace 
Kabupaten Nganjuk. 
 
Kata Kunci : pola asuh, kejadian sibling rivalry 
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ABSTRACT 

 
Pattern foster parent is one of the factors that influence the incidence of sibling 
rivalry in children aged 3-12 years. A total of 64.3% of children had sibling 
rivalry. The purpose of this research is to study the influence of parents' parenting 
on the incidence of sibling rivalry in children aged 3-12 years in Desa Joho 
District of Pace Nganjuk. 
This study uses observational analytic with cross sectional approach in March-
April 2016. The respondents were parents and children aged 3-12 years in 
accordance with the terms of inclusion and exclusion. The number of samples 
with a total sampling as many as 42 parents and children aged 3-12 years. The 
independent variables studied were parenting parents while the dependent 
variable was the incidence of sibling rivalry in children aged 3-12 years. 
Collecting data are using questionnaires. Analysis using Chi-square test (χ2) with 
α = 0.05. 
The results showed the authoritarian parenting 31.0%, 31.0% democratic, and 
permissive 11.8% and 26.2% passive. Most children at the age of 3-12 years’ 
experience sibling rivalry as much as 27 events (64.3%) children who are not as 
much as 15 (35.7%) children. Type of parenting has a significant relationship to 
the incidence of sibling rivalry in children aged 3-12 years. The result of the 
analysis showed the value of p = 0.000 (p ≤ 0.05), with the value of contingency 
coefficient of 0.651, which means Ho is rejected and H1 accepted, which means 
having a strong relationship. 
The conclusion of this study is a significant relationship between the type of 
parenting parents on the incidence of sibling rivalry in children aged 3-12 years 
where the application of appropriate parenting on children is very important to 
prevent the incidence of sibling rivalry in the family in the village of Joho District 
of Pace Nganjuk , 
 
Keywords: parenting, sibling rivalry incident 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Keluarga merupakan tempat utama di mana seorang anak tumbuh dan 

berkembang. Pertama kalinya seorang anak mengembangkan dirinya secara sosial 

yaitu kepada keluarganya sendiri. Anak berhubungan secara emosional ke Ayah, 

Ibu, dan saudara-saudaranya. Serta anak akan mendapatkan kasih sayang, 

perhatian dan pola asuh dari keluarga. Pentingnya pola asuh orang tua dalam 

menghadapi masalah yang terjadi pada anak karena ikatan kebersamaan dan 

ikatan emosional yang dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota 

keluarga. Pola asuh orang tua tidak hanya mempengaruhi kehidupan tiap individu 

anak, tetapi juga hubungan antar saudara dalam satu keluarga (Hurlock, 2009). 

Pola asuh orang tua merupakan perlakuan orang tua dalam interaksi dan 

cara orang tua memperhatikan keinginan anak, kekuasaan atau cara yang 

digunakan orang tua cenderung mengarah pada pola asuh yang diterapkan 

(Singgih, 2010) . Pola asuh yang tepat dari orang tua terhadap anak sangat penting 

dalam menghadapi masalah yang umum terjadi pada anak yaitu kehadiran anggota 

baru (adik) yang sangat dirasakan oleh kakaknya. Kehadiran anggota keluarga 

baru (bayi) dalam keluarga dapat menimbulkan krisis situasi yang perlu 

diantisipasi, terutama pada anak pertama yang telah merasakan posisi yang 

menyenangkan menjadi “yang nomor satu” . Lahirnya bayi biasanya menarik bagi 

orang tua , tetapi belum tentu menarik bagi anak pertama. Anak pertama akan 

merasakan cemburu dan kehilangan, terutama saat melihat “anggota baru” secara 
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fisik berada dalam gendongan orang tua seperti anak pertama dulu 

mengalaminya. Anak pertama akan merasa terancam dengan kehadiran bayi yang 

mungkin lebih banyak memperoleh perhatian terutama dari orang tuanya. 

Kecemburuan terhadap adiknya bisa membuat anak pertama membenci adiknya 

atau bahkan memusuhinya (Sudilarsih, 2009). 

Ibu yang memiliki anak harus menyediakan banyak waktu dan tenaga 

untuk meluangkan waktu bersama anak-anaknya. Banyak permasalahan yang 

timbul disebabkan karena orang tua terutama ibu memberikan perhatian yang 

lebih pada salah satu anaknya hingga menyebabkan anak yang lainnya atau 

kakaknya merasa cemburu, serta dapat menimbulkan kejadian sibling rivalry. 

Sibling rivalry adalah rasa persaingan saudara kandung terhadap kelahiran 

adiknya. Anak mendemonstrasikan sibling rivalry nya dengan berperilaku 

tempramental, misalnya menangis keras tanpa sebab, berperilaku ekstrim untuk 

menarik perhatian orang tuanya, atau dengan melakukan kekerasan terhadap 

adiknya (Sulistyawati, 2014). Kecemburuan tidak selalu terjadi pada anak pertama 

yang akan mempunyai adik, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kedua dan 

ketiga pun dapat merasa cemburu kepada adik bayinya. (Seto, 2007). 

Kejadian Sibling rivalry biasa terjadi pada masa kanak-kanak ketika 

selisih usia antara saudara kandungnya terlalu dekat yaitu rentang usia 3-5 tahun 

(prasekolah) dan akan muncul kembali ketika usia 8-12 tahun (usia sekolah) 

(Setiawati, 2007) . Biasanya Sibling rivalry meningkat pada anak prasekolah (3-5 

tahun) karena pada masa ini anak cenderung mengalami kecemburuan yang tinggi 

jika orang tua mereka memberikan sedikit perbedaan perhatian pada saudaranya, 

pada masa ini egosentrisme anak sangat tinggi (Woolfson, 2005). Kejadian 
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Sibling rivalry meningkat kembali  pada usia sekolah karena anak mulai 

beraktivitas dan berprestasi baik di sekolah atau di luar sekolah. Adanya aktivitas 

dan prestasi tersebut, menjadikan orang tua membandingkan anak yang satu 

dengan anak yang lain dan ketika usianya berdekatan masuk ke dunia sekolah, 

maka perbandingan orang tua terhadap anak-anaknya semakin sering dilakukan 

dan hasilnya anak menjadi sering bertengkar, saling bermusuhan, dan susah untuk 

melakukan penyesuaian sosial. Pertengkaran yang terus menerus dipupuk sejak 

kecil akan terus meruncing saat anak-anak beranjak dewasa, mereka akan terus 

bersaing dan saling mendengki. Bahkan ada kejadian saudara kandung saling 

membunuh karena memperebutkan warisan (Setiawati, 2007). 

Besarnya angka kejadian pola asuh orang tua yang dikaitkan dengan 

kejadian  sibling rivalry secara spesifik belum diketahui, namun terdapat 

penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pola asuh orang tua dapat 

menimbulkan kejadian sibling rivalry menurut penelitian Listiani dalam 

skripsinya yang berjudul ”Penyebab terjadinya sibling rivalry pada anak usia 

sekolah di RW 9 Kelurahan Jombang Kota Semarang” mengungkapkan bahwa 

hasil penelitian menunjukkan faktor pola asuh orang tua dapat menjadikan 

hubungan yang signifikan dengan terjadinya sibling rivalry. Pengujian hipotesis 

mendapatkan adanya faktor tersebut mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan terjadinya sibling rivalry pada anak yang lebih tua. (Listiani, 2010). 

Penelitian lainnya, yaitu penelitian dari Telaumbanua  yang berjudul “Hubungan 

pengetahuan ibu tentang pola asuh dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 

prasekolah di kampung Mede rt 006 rw 02 Bekasi Timur” mengungkapkan bahwa 
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hasil penelitian menunjukkan ada hubungan pengetahuan ibu tentang pola asuh 

dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia prasekolah. (Telaumbanua, 2012). 

Penulis mengambil wilayah di desa Joho kecamatan Pace kabupaten 

Nganjuk dengan berbagai pertimbangan, setelah diadakan survey pada tanggal 21, 

22, dan 23 September 2015 di kampung tersebut terdapat 42 ibu yang memiliki 

anak lebih dari satu, dengan ketentuan anak terakhir masih balita dan jarak antara 

anak terakhir dengan kakak diatasnya tidak lebih dari umur 12 tahun, dari 10 

orang ibu 7 diantaranya mengatakan bahwa anaknya sering bertengkar, seperti 

suka marah, tiba-tiba memukul saudaranya dan sering mencari perhatian orang tua 

terutama ibunya, terkadang ada juga yang berfikiran negatif terhadap saudara 

kandungnya, seiring hal tersebut di desa Joho kecamatan Pace Kabupaten 

Nganjuk sering ditemukan ibu-ibu memperlakukan anak-anaknya belum sesuai 

dengan tata cara mengasuh anak dengan baik, antara lain ibu lebih banyak 

memerhatikan adiknya daripada kakaknya, atau ketika mereka bertengkar 

kebanyakan ibu langsung menyuruh kakanya untuk mengalah tanpa mengetahui 

keadaan yang sebenarnya, berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui 

jenis pola asuh orang tua dan kejadian sibling rivalry dengan judul “ Hubungan 

Jenis Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Sibling Rivalry Pada Anak Usia 3-

12 Tahun di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada hubungan 

jenis pola asuh orang tua dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 

tahun di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan jenis pola asuh orang 

tua dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho 

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi jenis pola asuh orang tua pada anak di Desa Joho 

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 

2. Mengidentifikasi kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di 

Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 

3. Menganalisis hubungan jenis pola asuh orang tua dengan kejadian sibling 

rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace 

Kabupaten Nganjuk.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Memberikan informasi ilmiah bagi pembaca mengenai pengaruh jenis pola 

asuh orang tua terhadap kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di 

Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Subyek penelitian 

Memberikan informasi dan pengetahuan serta masukan kepada orang tua 

tentang bagaimana sebuah pola asuh yang tepat, serta dalam mengatasi 

kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejadian sibling 

rivalry pada anak usia 3-12 tahun. 

3. Bagi Pengemban ilmu pengetahuan 

Sebagai sumber literature dan penelitian dalam pengembangan bidang 

kesehatan khususnya mengenai hubungan jenis pola asuh orang tua 

dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. 

 

1.5 Resiko Penelitian 

Responden akan kehilangan waktu karena dilakukan wawancara dan 

pengisian kuesioner jenis pola asuh dan kuesioner sybling rivalry. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pola Asuh 

2.1.1 Definisi Pola Asuh 

Pola asuh orang tua merupakan perlakuan orang tua dalam interaksi dan 

cara orang tua memperhatikan keinginan anak. Kekuasaan atau cara yang 

digunakan orang tua cenderung mengarah pada pola asuh yang diterapkan 

(Singgih, 2010). 

Pola asuh juga dapat diartikan sebagai perlakuan orang tua dalam rangka 

memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan, dan mendidik anak dalam 

kehidupan sehari-hari (Sarwono, 2009). 

Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang 

tua yang meliputi pemenuhanan kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, serta 

sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras 

dengan lingkungannya. Pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan 

anak dalam rangka pendidikan karakter anak (Priatini, 2008). 

Melalui beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pola asuh orang tua yaitu perlakuan orang tua dalam interaksi, 

membimbing, mendisiplinkan serta melindungi anak hingga anak dapat 

berinteraksi dan hidup selaras dengan lingkungannya. 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran pengasuhan pola asuh 

orang tua terhadap anak, yaitu : 
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1) Pendidikan orang tua 

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan 

mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan 

peran pengasuhan antara lain,  terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, 

mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu 

berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan 

fungsi keluarga dan  kepercayaan anak. Orang tua yang sudah mempunyai 

pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap 

menjalankan peran asuh, selain itu orang tua akan lebih mampu 

mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang normal 

(Edwards, 2006).  

2) Kepribadian 

Kepribadian orang tua dapat mempengaruhi penggunaan pola asuh. Orang 

tua yang konservatif cenderung akan memperlakukan anaknya dengan 

ketat dan otoriter (Hurlock, 2009).  

3) Lingkungan 

Banyak faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, salah satunya 

yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan 

tercapai atau tidaknya potensi bawaan dari anak. Lingkungan yang cukup 

baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan yang baik, 

sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghambatnya dan 

memberi potensi bawaan yang kurang baik (Soetjiningsih, 2012). 
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4) Jumlah anak 

Orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang (keluarga kecil) cenderung 

lebih intensif pengasuhannya, dimana interaksi antara orang tua dan anak 

lebih menekankan pada perkembangan pribadi dan kerja sama antar 

anggota keluarga lebih dperhatikan. Sedangakan orang tua yang memiliki 

anak berjumlah lebih dari lima orang (keluarga besar) sangat kurang 

memperoleh kesempatan untuk mengadakan kontrol secara intensif antara 

orang tua dan anak, karena orang tua secara otomatis berkurang 

perhatiannya pada setiap anak (Hurlock, 2009). 

5) Kesamaan pola asuh masa lalu orang tua 

Kesamaan pola asuh masa lalu orang tua terhadap anak juga menentukan 

pola pengasuhan terhadap anaknya, Bila orang tua merasa bahwa mereka 

berhasil mendidik mereka dengan baik, mereka akan menggunakan teknik 

yang serupa dalam menddidik anaknya. Jika mereka merasa teknik yang 

digunakan orang tua mereka salah, maka biasanya mereka beralih ke 

teknik yang berlawanan dari anak terdahulu (Yusuf, 2010). 

6) Status sosial ekonomi 

Keluarga dari status sosial yang berbeda mempunyai pandangan yang 

berbeda tentang cara mengasuh anak yang tepat dan dapat diterima, 

sebagai contoh: ibu dari kelas menengah kebawah lebih menentang 

ketidak sopanan anak dibanding ibu dari kelas menengah keatas. 

Begitupun juga dengan orang tua dari kelas buruh lebih menghargai 

penyesuaian dengan standar eksternal, sementara orang tua dari kelas 
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menengah lebih menekankan pada penyesuaian dengan standar perilaku 

yang sudah terinternalisasi (Edwards, 2006). 

2.1.3 Jenis pola asuh orang tua terhadap anak 

1) Pola Pengasuhan Otoriter 

Pengasuhan otoriter adalah gaya membatasi dan menghukum ketika orang tua 

memaksa anak-anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati 

perkerjaan serta upaya mereka. Orang tua otoriter menempatkan batasan-

batasan dan control yang tegas pada anak dan memungkinkan sedikit 

pertukaran verbal. Sebagai contoh, orang tua yang otoriter mungkin berkata, 

“kamu lakukan dengan cara saya atau tidak”. Orang tua otoriter juga mungkin 

sering memukul anak mereka, menegakkan aturan-aturan kaku, tetapi tidak 

menjelaskan kepada mereka, dan menunjukkan kemarahan kepada anak. 

Anak-anak dari orang tua yang otoriter sering tidak bahagia, takut, dan ingin 

membandingkan dirinya dengan orang lain, gagal untuk memulai aktivitas dan 

memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Anak laki-laki dari orang tua 

yang otoriter dapat berperilaku agresif (Santrock, 2007). 

2) Pola Pengasuhan Demokratis 

Pengasuhan demokratis mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri, tetapi 

masih menempatkan batasan dan control atas tindakan mereka. Komunikasi 

verbal memberi dan menerima yang ekstensif diperbolehkan, sikap orang tua 

juga hangat terhadap anak-anak. Orang tua yang demokratis dapat memeluk 

anak dengan cara yang menghibur dan berkata, “Kamu tahu bahwa kamu tidak 

seharusnya melakukan hal tersebut. Yuk, kita ngobrol tentang gimana caranya 

kamu bisa menangani situasi itu dengan lebih baik lain kali.” Orang tua yang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



11 
 

 
 

demokratis menunjukkan kegembiraan dan dukungan dalam menanggapi 

perilaku anak-anak yang konstruktif. Mereka juga menanggapi perilaku 

dewasa, mandiri, dan sesuai umur oleh anak-anak mereka. Anak-anak yang 

orang tuanya demokratis sering gembira, terkendali dan mandiri, serta 

berorientasi pada prestasi, mereka cenderung memelihara hubungan yang 

bersahabat dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa, dan 

menangani stres dengan baik (Santrock, 2007). 

3) Pola Pengasuhan Permisif 

Pengasuhan permisif merupakan sebuah gaya pengasuhan ketika orang tua 

sangat terlibat dengan anak-anak mereka, tetapi menempatkan beberapa 

tuntutan atau control atas mereka. Orang tua seperti ini membiarkan anak-anak 

mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Hasilnya adalah bahwa anak-

anak tidak pernah belajar untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri dan 

selalu mengharapkan untuk mendapatkan keinginan mereka. Beberapa orang 

tua sengaja membesarkan anak-anak mereka dengan cara ini karena mereka 

percaya kombinasi dari keterlibatan hangat dan beberapa batasan akan 

menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri. Namun, anak-anak yang 

orang tuanya permisif jarang belajar untuk menghormati orang lain dan 

mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilaku mereka. Mereka mungkin 

mendominasi, egosentris, patuh, dan kesulitan dalam hubungan teman sebaya 

(Santrock, 2007). 

4) Pola Pengasuhan Pasif 

Pengasuhan pasif atau lalai merupakan gaya ketika orang tua sangat tidak 

terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang orang tuanya lalai 
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mengembangkan rasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua lebih penting 

daripada mereka. Anak tersebut cenderung tidak kompeten secara sosial. 

Banyak orang yang miskin dalam pengendalian diri dan kurang mandiri dan 

tidak matang, serta mungkin terasing dalam keluarga. Pada masa remaja, 

mereka mungkin menunjukan pola pembolos dan kenakalan (Santrock, 2007).  

2.2 Konsep sibling rivalry  

2.2.1 Pengertian sibling rivalry 

Sibling rivalry adalah kompetisi antara saudara kandung untuk 

mendapatkan cinta kasih, afeksi dan perhatian dari satu kedua orang tuanya, atau 

untuk mendapatkan pengakuan atau suatu yang lebih (Lusa, 2010). Sibling rivalry 

adalah perasaan cemburu atau benci yang pada umumnya terjadi pada anak karena 

adanya saudara kandung (Nursalam, 2008).  

Sibling rivalry terjadi jika anak merasa mulai kehilangan kasih sayang dari 

orang tua dan merasa bahwa saudara kandung adalah saingan dalam mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang dari orang tua (Setiawati, 2007). Dari beberapa 

pendapat dapat disimpulkan bahwa sibling rivalry merupakan hal penting yang 

harus diperhatian orang tua, karena jika tak mendapat perhatian yang tepat maka 

penanganannya dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan, dan biasanya 

kecenderungan sibling rivalry yang terjadi pada kelompok umur berikutnya dapat 

disebabkan karena ketidaktuntasan dalam menyelesaikan sibling rivalry pada 

masa-masa sebelumnya. Namun, jika masih berada di taraf yang wajar, maka 

sibling rivalry masih memiliki efek yang positif, anak dapat berlatih mengatasi 

masalah, mengontrol emosi, belajar etika, meminta maaf , serta bisa lebih jernih 

dalam menilai serta mencari solusi dari masalahnya. 
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2.2.2 Faktor-faktor penyebab sibling rivalry 

1) Faktor-faktor penyebab sibling rivalry pada anak 

 Sibling rivalry biasa terjadi pada masa kanak-kanak dan muncul ketika 

selisih usia saudara kandungnya terlalu dekat. Sibling rivalry akan terlihat ketika 

usia 3-5 tahun (prasekolah) dan akan muncul kembali ketika usia 8-12 tahun (usia 

sekolah), (Setiawati, 2007). Seringkali sibling rivalry meningkat pada anak usia 

prasekolah karena pada masa ini anak cenderung mengalami kecemburuan yang 

tinggi jika orang tua mereka memberikan sedikit perbedaan perhatian pada 

saudaranya karena pada masa ini egosentrisme anak sangat tinggi (Woolfson, 

2005), ketika menginjak usia sekolah, anak mulai beraktivitas dan berprestasi baik 

di sekolah atau di luar sekolah, adanya aktivitas dan prestasi tersebut, menjadikan 

orang tua membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain dan ketika 

usianya berdekatan masuk ke dunia sekolah, maka perbandingan orang tua 

terhadap anak-anaknya semakin sering dilakukan dan hasilnya anak menjadi 

sering bertengkar, saling bermusuhan, dan susah untuk melakukan penyesuaian 

sosial.  

 Faktor-faktor penyebab sibling rivalry pada anak, adalah sebagai berikut : 

(1) Anak sangat bergantung pada cinta dan kasih sayang orang tuanya. 

(2) Adanya konflik dan ketidaksetujuan hidup bersama dengan orang lain 

dalam jangka waktu yang cukup lama. 

(3) Faforitisme orang tua terhadap salah seorang dapat memicu dendam anak 

yang lain. 

(4) Jika seorang anak kurang berbakat dibanding saudaranya maka anak yang 

kurang berbakat cenderung membenci saudaranya. 
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(5) Anak yang cepat merasa bosan dan mudah frustasi. 

(6) Anak-anak yang memiliki kelemahan tertentu dalam perkembangannya, 

seperti kemampuan bahasa dan interaksi sosial atau anak yang mudah 

marah. 

(7) Bersaing untuk mendapatkan perlakuan yang spesial dari orang tua 

(8) Anak merasa hubungan dengan orang tuanya akan terancam dengan 

kehadiran adik baru. 

(9) Tidak adanya pembagian waktu yang baik dalam keluarga. 

(10) Orang tua yang selalu memperlakuan anak-anak secara sama yang akan 

menciptakan banyak masalah. 

(11) Kesalahan orang tua yang terkadang tidak berlaku adil, pilih kasih atau 

membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. 

(12) Fungsi keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi sibling rivalry 

karena berebut perhatian dan kesalahan sikap orang tua yang tidak berlaku 

adil. 

(13) Stres dalam kehidupan orang tua akan memicu sibling rivalry dan 

mengurangi perhatian terhadap anak.  

(14) Perilaku ibu juga mempengaruhi terjadinya sibling rivalry. 

Perlakuan orang tua yang berat sebelah pada anaknya akan memicu 

terjadinya kecemburuan yang berakibat pada pertengkaran kakak dan adik 

sehingga menimbulkan keributan dalam rumah. Orang tua yang merasa terganggu 

akan mengambil jalan pintas dengan menyuruh kakak mengalah, kebijakan orang 

tua yang seperti itu yang dirasa kurang adil bagi kakaknya. Orang tua juga  kurang 

menghargai pola pikir kakak yang masih kecil. Jika orang tua memaksa kakak 
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untuk selalu mengalah banyak hal negatif yang akan terjadi seperti kakak merasa 

dirinya tidak disayang lagi sama orang tuanya. Begitupun juga adik yang tak mau 

belajar mengetahui hal yang benar, sehingga kakaknya akan menyimpan dendam 

dan membalasnya nanti jika ada kesempatan. Jika terjadi perkelahian lagi, adik 

cenderung mengandalkan tangisannya untuk mengadu kepada ibu agar dapat 

pembelaan (Istiadi, 2006). 

Dari kejadian diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua yang tak 

bermaksud apapun untuk menyuruh kakak mengalah pada adiknya ini akan 

berujung pada keributan dalam rumah. Karena orang tua juga tak menghargai pola 

pikir dari anak tertuanya, Sehingga jika terjadi perdebatan, Adik akan lebih 

meminta perlindungan kepada orang tua agar dapat memperoleh pembelaan. 

2) Faktor-faktor penyebab Sibling Rivalry terhadap orang tua 

Sibling rivalry disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 

(1) Sikap orang tua  

Sikap orang tua terhadap anak dipengaruhi oleh keinginan atau harapan 

orang tua terhadap anaknya. Sebagai contoh, bila salah satu anak memenuhi 

harapan orang tua dari pada anak yang lain maka orang tua akan lebih 

menyayangi anak tersebut. Hal inilah yang akan menimbulkan rasa persaingan, 

kecemburuan, serta kemarahan anak terhadap orang tua dan saudaranya. Hal 

tersebut tidak jarang menyebabkan anak menganggap bahwa orang tua pilih kasih 

dan mereka membenci saudara mereka. Sikap demikian yang menumbuhkan rasa 

iri hati dan permusuhan yang akan mempengaruhi hubungan saudara kandung dan 

keluarga (Hurlock, 2009).  
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(2) Urutan posisi 

Semua keluarga, kecuali keluarga dengan satu anak, menurut urutan 

kelahirannya dapat memberi peran dan diharapkan memerankan peran tersebut. 

Jika semua menyukai peran yang diberikan, maka kemungkinan terjadi 

perselisihan akan kecil. Sebaliknya, jika anak tidak menyukai peran yang 

diberikan, maka kemungkinan terjadi perselisihan besar sekali (Hurlock, 2009). 

Anak yang lebih kecil kadang mengidolakan saudara kandung yang lebih besar , 

sedangkan anak yang lebih besar sering iri dikarenakan perhatian yang diberikan 

pada saudara kandungnya yang lebih kecil. (Potter, 2005). 

Anak pertama biasanya menunjukkan sikap bertanggungjawab , asertif, 

perfeksionis, serta memegang otoritas. Anak pertama bisa menunjukkan 

kebencian terhadap saudaranya karena perhatian orang tua terbagi. Pada anak 

tengah biasanya menunjukkan perasaan rendah diri terhadap saudara kandung 

yang lebih tua karena menganggap tidak memiliki kemampuan seperti saudara 

mereka. Namun, hal tersebut juga membuat mereka menjadi sangat kompetitif 

terhadap saudara mereka yang mendorong untuk berinovasi, melakukan hal yang 

berbeda dari saudaranya yang lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa baik posisi 

anak pertama maupun tengah memiliki potensi untuk mengalami sibling rivalry 

(Franz, 2006). 

(3) Jenis kelamin 

Anak laki-laki dan perempuan beraksi sangat berbeda terhadap saudara 

laki-laki dan perempuannya. Jenis kelamin yang sama lebih sering menimbulkan 

reaksi sibling rivalry daripada jenis kelamin yang berbeda. Hal tersebut 

disebabkan karena jenis kelamin yang sama pada saudara kandung dapat menjadi 
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pemicu terjadinya iri akibat dari kebutuhan dan karakteristik yang sama pula. 

Namun, sibling rivalry juga terjadi pada jenis kelamin yang berbeda, dikarenakan 

adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan dapat membuat anak merasa dibedakan dan menyebabkan timbulnya 

kecemburuan antar saudara kandung (Hurlock, 2009). 

(4) Perbedaan usia 

Perbedaan usia mempengaruhi cara mereka bereaksi terhadap saudaranya. 

Bila perbedaan usia itu besar, hubungan akan lebih ramah, saling mengasihi 

dibandingkan bila usia mereka berdekatan. Bila usia berdekatan, orang tua 

cenderung memberikan perhatian yang sama terhadap anaknya. Tetapi orang tua 

cenderung mengharapkan anak yang lebih tua menjadi model yang baik. Hal 

inilah yang menyebabkan buruknya hubungan antar saudara (Hurlock, 2009). 

Jarak lahir antara 2 sampai 4 tahun merupakan insidensi tertinggi pada kakak 

beradik terhadap terjadinya sibling rivalry . Hal ini dikarenakan pada jarak 

tersebut pemahaman anak sudah meningkat sehingga anak cenderung terganggu 

bila salah satu anak mendapatkan perhatian yang berbeda (Woolfson, 2005). 

(5) Jumlah saudara 

Jumlah saudara yang kecil cenderung menghasilkan hubungan yang lebih 

banyak perselisihan daripada jumlah saudara yang besar. Hal ini dikarenakan, bila 

ada anak dua atau tiga anak dalam keluarga, mereka lebih sering bersama jika 

jumlahnya besar dan orang tua mengharapkan mereka bermain dan melakukan 

berbagai hal bersama sehingga perselisihan suadara kandung berkurang. Apabila 

keluarga dengan banyak anak, disiplin orang tua cenderung otoriter, permusuhan 
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dan sikap antagonisme antar anak cenderung terbuka, sehingga tercipta suasana 

yang diwarnai perselisihan (Hurlock, 2009).  

Apabila penerimaan perilaku baru atau sikap seseorang dalam menghadapi 

sesuatu yang baru melalui proses seperti ini, dimana didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran dan sikap positif, maka sifat atau perilaku tersebut bersifat langgeng. 

Sebaiknya apabila sikap maupun perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan 

kesadaran maka tidak akan berlangsung lama, misalnya : sikap orang tua dalam 

mengahadapi sibling rivalry yang terjadi pada anak balitanya diperlukan 

pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang sibling rivalry itu sendiri, sehingga 

orang tua siap dan dapat mencegah atau meminimal terjadinya sibling rivalry 

(Notoatmodjo, 2012). 

2.3 Konsep dasar anak 

2.3.1 Anak usia prasekolah  

 Anak diartikan seseorang yang berusia kurang dari delapan belas tahun 

dalam masa tumbuh kembang, dengan kebutuhan khusus, baik kebutuhan fisik, 

psikologis, sosial dan spiritual (Hidayat, 2007). Pada anak usia prasekolah 

biasanya mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah 

sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut. Iri hati pada anak usia 

prasekolah sering terjadi. Mereka seringkali memperebutkan perhatian terutama 

perhatian dari orang tuanya. Anak prasekolah juga diartikan sebagai anak yang 

berusia 3 sampai 6 tahun yang mempunyai berbagai macam potensi. Potensi-

potensi itu dirangsang dan dikembangkan agar pribadi anak tersebut berkembang 

secara optimal (Supartini, 2008). 
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2.3.2 Anak usia sekolah 

 Masa anak usia sekolah yang juga disebut periode usia pertengahan 

(middle childhood) yaitu ketika anak usia 6 sampai 12 tahun (Hockenberry, 2007). 

Anak usia sekolah adalah anak pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah 

menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai 

bertanggungjawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua 

mereka, teman sebaya dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak 

memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada 

kehidupan dewasa dan memperoleh ketrampilan tertentu. (Wong, 2008).  

2.4 Adaptasi/penyesuaian anak terhadap adanya saudara kandung  

 Penyesuaian diri juga diartikan sebagai usaha atau perilaku yang tujuannya 

mengatasi kesulitan dan hambatan. Adaptasi merupakan kemampuan 

mempertahankan fungsi optimal yang melibatkan refleks, mekanisme 

perlindungan terhadap penyesuaian dan penguasaan situasi. Asumsi-asumsi 

menurut Roy yang dimuat dalam model adaptasi (Asmadi, 2005) , antara lain:  

1. Individu adalah makhluk bio-psiko-sosial yang merupakan kesatuan yang 

utuh. 

2. Setiap orang selalu menggunakan koping, baik yang bersifat positif 

maupun negatif, untuk dapat beradaptasi. Kemampuan adaptasi 

dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu penyebab utama perubahan kondisi 

dan situasi, keyakinan, dan pengalaman dalam beradaptasi. 

3. Setiap individu berespons terhadap kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

konsep diri positif, kemandirian, serta kemampuan melakukan peran 
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secara optimal guna memelihara integritas diri. Kebutuhan fisiologis, 

menurut Roy, meliputi oksigenasi dan sirkulasi, keseimbangan cairan dan 

elektrolit, makanan, tidur dan istirahat, pengaturan suhu dan hormon, serta 

fungsi tambahan. Kebutuhan konsep diri yang positif berfokus pada 

persepsi diri yang meliputi kepribadian, normal, etika, dan keyakinan 

seseorang. Kemandirian lebih difokuskan pada kebutuhan dan kemampuan 

melakukan interaksi sosial, termasuk kebutuhan akan dukungan orang lain. 

Peran dan fungsi optimal lebih difokuskan pada perilaku individu dalam 

menjalankan peran dan fungsi yang diembannya. 

4. Individu selalu berada dalam rentang sehat sakit yang berhubungan erat 

dengan keefektifan koping guna mempertahankan kemampuan adaptasi. 

Respon atau perilaku adaptasi seseorang terhadap perubahan kemunduran, 

menurut teori adaptasi Roy, bergantung pada stimulus yang masuk dan tingkat 

kemampuan adaptasi orang. Tingkat atau kemampuan adaptasi seseorang 

ditentukan oleh tiga hal, yaitu masukan (input) , proses (kontrol dan efektor) dan 

keluaran (output) (Nursalam, 2008). 

Perubahan yang terjadi pada anak yaitu adanya saudara kandung yang 

menjadi stressor normal yang menuntut anak untuk mampu beradaptasi terhadap 

perubahan baru dalam hidupnya. Selain itu, sikap orang tua yang suka 

membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain juga merupakan 

stimulus/ stressor yang dialami anak dalam keluarga yang dapat menimbulkan 

ketegangan dalam keluarga (Hurlock, 2009).  

Respon anak terhadap kelahiran seorang bayi perempuan atau laki-laki 

bergantung pada umur dan tingkat perkembangan. Biasanya anak-anak kurang 
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sadar akan adanya kelahiran anggota baru, sehingga menimbulkan persaingan dan 

perasaan takut kehilangan kasih sayang orang tua. Tingkah laku dapat muncul dan 

merupakan petunjuk derajat stres pada anak- anak. Tingkah laku tersebut adalah 

masalah tidur, peningkatan upaya menarik perhatian orang tua maupun anggota 

lain dan kembali pada pola tingkah laku kekanak-kanakan seperti: mengompol, 

dan mengisap jempol. Pertama, batita (bawah tiga tahun), pada tahap 

perkembangan ini, yang termasuk batita (bawah tiga tahun) ini adalah usia 1-2 

tahun. Cara beradaptasi pada tahap perkembangan ini antara lain merubah pola 

tidur bersama dengan anak-anak beberapa minggu sebelum kelahiran, 

mempersiapkan keluarga dengan menanyakan perasaannya terhadap kehadiran 

anggota baru, mengajarkan kepada orang tua untuk menerima perasaan yang 

ditunjukkan oleh anaknya dan memperkuat kasih sayang terhadap anaknya. 

Kedua, anak yang lebih tua, tahap perkembangan pada anak yang lebih tua, 

dikategorikan pada umur 3-12 tahun. Pada anak seusia ini jauh lebih sadar akan 

perubahan-perubahan ibu dan mungkin menyadari akan kelahiran bayi. Anak akan 

memberikan perhatian terhadap perkembangan adiknya. Terdapat pula, kelas-

kelas yang mempersiapkan anak sulung sebagai kakak sehingga dapat mengasuh 

adiknya. Ketiga, respon pada remaja juga bergantung kepada tingkat 

perkembangan remaja. Ada remaja yang merasa senang dengan kehadiran anggota 

baru, tetapi ada juga yang larut dalam perkembangannya sendiri. Adaptasi yang 

ditunjukkan pada remaja yang menghadapi kehadiran anggota baru dalam 

keluarganya, misalnya berkurangnya ikatan kepada orang tua, remaja menghadapi 

perkembangan seks sendiri, ketidakpedulian terhadap kehamilan kecuali bila 
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menganggu kegiatannya, keterlibatan dan ingin membantu dengan persiapan 

untuk bayi (Marmi, 2012). 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



 
 

23 
 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1  Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor pola asuh orang tua 
terhadap anak :  

1. Pendidikan orang tua 
2. Kepribadian 
3. Lingkungan 
4. Jumlah anak 
5. Kesamaan pola asuh masa 

lalu orang tua 
6. Status sosial ekonomi 

 
 

Jenis pola asuh orang tua  

1.Otoriter 
orang tua 
memaksa anak 
mengikuti 
arahan dan 
menghormati 
orang tuanya. 

2.Demokratis 
orang tua 
mendorong 
anak menjadi 
mandiri, tetapi 
masih 
membatasi dan 
mengontrol 
tindakan anak. 

3.Permisif 
orang tua sangat 
terlibat dengan 
anak mereka, 
tetapi 
menempatkan 
beberapa tuntutan 
atau control atas 
tindakan anak. 

3.Pasif 
orang tua 
sangat tidak 
terlibat 
dalam 
kehidupan 
anak. 

Kejadian sibling rivalry 

Faktor-faktor penyebab sibling 
rivalry terhadap orang tua 

1. Sikap orang tua 
2. Urutan posisi 
3. Jenis kelamin 
4. Perbedaan usia 
5. Jumlah saudara 
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Gambar 3.1 Kerangka konsep penelitian 
 

Pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pola asuh 

orang tua yang menyebabkan timbulnya kejadian sibling rivalry  pada anak, 

diantaranya yaitu pendidikan orang tua, kepribadian, lingkungan, jumlah anak, 

kesamaan pola asuh masa lalu orang tua, dan juga status sosial ekonomi. perlu 

diketahui bahwa pola asuh orang tua yaitu perlakuan orang tua dalam interaksi, 

membimbing, mendisiplinkan serta melindungi anak hingga dapat berinteraksi 

dan hidup selaras dengan lingkungannya. Pola asuh orang tua terbagi oleh 

beberapa jenis yaitu otoriter, demokratis, permisif dan pasif. Pola asuh otoriter 

yaitu gaya membatasi dan menghukum ketika orang tua memaksa anak-anak 

untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati perkerjaan serta upaya mereka. 

Pola asuh demokratis mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri, tetapi masih 

menempatkan batasan dan control atas tindakan mereka. Pola asuh permisif 

merupakan sebuah gaya pengasuhan ketika orang tua sangat terlibat dengan anak-

anak mereka, tetapi menempatkan beberapa tuntutan atau control atas mereka. 

Pola asuh pasif merupakan gaya ketika orang tua sangat tidak terlibat dalam 

kehidupan anak. Keempat jenis tersebut dapat mempengaruhi kejadian sibling 

rivalry pada anak. Sybling rivalry merupakan Kecemburuan atau persaingan yang 

terjadi di antara saudara kandung disebut dengan istilah Sibling rivalry adalah 

kompetisi antara saudara kandung untuk mendapatkan cinta kasih, afeksi dan 

perhatian dari satu kedua orang tuanya, atau untuk mendapatkan pengakuan atau 

 

 

: Variabel yang Diteliti 

: Variabel yang tidak Diteliti 
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suatu yang lebih (Lusa, 2010). Kejadian Sibling rivalry juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yaitu sikap orang tua, urutan posisi, jenis kelamin, perbedaan 

usia, dan jumlah saudara, yang semuanya ada keterkaitan dengan timbulnya 

kejadian sibling rivalry pada anak.  

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotetis dalam penelitian ini adalah Ada hubungan jenis pola asuh 

orangtua dengan  kejadian Sibling Rivalry pada anak usia 3-12 Tahun di desa 

Joho, Kecamatan Pace, kabupaten Nganjuk. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1    Rancangan  Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika 

korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2012). 

 

 Pola Asuh Pola Asuh Otoriter 

 Pola Asuh Demokratis 

 Pola Asuh Permisif 

Populasi Sampel Pola Asuh Pasif 

 Kejadian Sybling Rivalry 

 

Gambar 4.1 Rancangan penelitian cross sectional 
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4.2 Kerangka Kerja Penelitian 
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Gambar 4.2. Kerangka kerja penelitian 
 
 

Populasi : 
Semua orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu dengan usia salah 

satu anaknya masih dalam rentang 3-12 tahun di desa Joho kecamatan pace 
kabupaten Nganjuk 

 
 
 

Penetapan Sampel: 
Sebagian Orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu satu (yaitu 
anak terakhir dengan kakak diatasnya) dengan ketentuan anak terakhir 
masih balita dan umur kakak diatasnya masih dalam rentang 3-12 
tahun, serta anaknya yang sumber informasi dari ibunya. 

Pengolahan data berupa : editing, scoring, coding, 
entering dan tabulating 

Teknik analisis data dengan uji Chi Square dan 
Fisher’s Exact 

Penyajian data 

Pengumpulan Data : 
dengan menggunakan kuesioner 

jenis pola asuh orang tua 
terhadap anak 

Kejadian sibling rivalry 
pada anak usia 3-12 tahun 
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4.3 Populasi dan sampel 

4.3.1  Populasi 

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Semua 

keluarga atau orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu dengan usia salah 

satu anaknya masih dalam rentang umur 3-12 tahun di desa Joho kecamatan pace 

kabupaten Nganjuk yang berjumlah 130 keluarga. 

4.3.2 Sampel 

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2008). Pada penelitian ini 

sampelnya adalah Sebagian Orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu satu 

(yaitu anak terakhir dengan kakak diatasnya) dengan ketentuan anak terakhir 

masih balita dan umur kakak diatasnya masih dalam rentang 3-12 tahun serta 

anaknya yang sumber informasi dari ibunya, yang memenuhi kriteria inklusi, 

sampel yang didapatkan sebanyak 42 responden. 

Kriteria inklusi sampel orang tua dalam penelitian ini adalah orang tua 

yang mempunyai anak lebih dari satu satu (yaitu anak terakhir dengan kakak 

diatasnya) dengan ketentuan anak terakhir masih balita dan umur kakak diatasnya 

masih dalam rentang 3-12 tahun, orang tua yang memahami bahasa Indonesia, 

bersedia untuk mengisi kuesioner dengan menandatangani surat persetujuan 

menjadi responden. 

Kriteria ekslusi sampel dalam penelitian ini adalah anak dan Ibu memiliki 

keterbatasan mental. 
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4.3.3  Tehnik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dengan Non Probability Sampling dengan 

tehnik total sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009). 

 

4.4 Waktu dan Lokasi Penelitian 

4.4.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret - April 2016. 

4.4.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Joho kecamatan Pace Kabupaten 

Nganjuk. 

 

4.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

4.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel risiko, sebab, dan bersifat bebas. 

Variabel ini dikenal dengan nama variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi 

variabel terikat (dependen) (Notoatmodjo, 2012). Dalam peneitian ini variabel 

independennya adalah jenis pola asuh orang tua. 

4.5.2  Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah akibat atau efek, variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (independen). Variabel dependen dikenal dengan nama variabel 

terikat (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. 
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4.5.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Instrumen Kriteria Hasil Skala 
Pengukuran 

Pola asuh 
 

Cara dan 
sikap orang 
tua 
berinteraksi 
dengan 
anaknya 
dalam 
membimbing, 
mengasuh, 
mendidik atau 
memimpin 
kehidupan 
sehari-hari 

Kuisoner 
Nilai Pola 
Asuh yang 
diambil dari 
Diana 
Septaria 
Abidin tahun 
2015 
 
 
 

Kriteria hasil dengan 
men –score masing-
masing pernyataan 
jenis pola asuh  
(4 = Selalu 
3 = Sering 
2 = Kadang-kadang 
1 = Tidak Pernah)  
dan nilai tertinggi 
menentukan 
responden tersebut 
termasuk dalam pola 
asuh :  
1. otoriter (pernyataan 

no 1-5) 
2. demokratif 

(pernyataan no 6-
10) 

3. permisif 
(pernyataan no 11-
15) 

4. pasif (pernyataan no 
16-20) 

Setelah itu men-
coding dari hasil nilai 
tertinggi dalam pola 
asuh orang tua yaitu : 
1 = Otoriter 
2 = Demokratif 
3 = Permisif 
4 = Pasif  
 

Nominal 
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Sibling 
rivalry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sibling rivalry 
adalah 
kompetisi 
antar saudara 
kandung 
biasanya 
terjadi antara 
adik dengan 
kakak 
sebelumnya 
untuk 
mendapatkan 
cinta, kasih 
sayang atau 
perhatian 
salah satu atau 
kedua orang 
tuanya serta 
untuk 
mendapatkan 
pengakuan 
atau 
keuntungan 
lainnya. 
 

Kuisioner 
sesuai 
kejadian 
sibling rivalry 
Yang diambil 
dari Etika 
Rahmawati 
tahun 2013 
 

Kriteria hasil dengan 
men –score masing-
masing pernyataan 
sibling rivalry jika 
diperoleh jawaban :  
Ya : 1 
Tidak : 0 
Dan jika diperoleh 
jawaban 
 1) Jumlah “Ya” 10 
atau lebih : mengalami 
sibling rivalry 
2) Jumlah “Ya” 9 atau 
kurang : Kemungkinan 
tidak mengalami 
sibling rivalry 
Setelah itu men-
coding dari hasil nilai 
tertinggi dalam 
kejadian sibling 
rivalry yaitu : 
1 = Terjadi sibling 
rivalry 
2 = Tidak terjadi 
sibling rivalry 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6 Tehnik Pengumpulan Data 

4.6.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data (Notoatmodjo, 2012). Pada penelitian ini instrument berupa kuesioner untuk 

mengetahui jenis pola asuh orang tua terhadap kejadian sibling rivalry pada anak 

usia 3 – 12 tahun, alat ukur berat badan (timbangan injak dan dacin) serta alat 

ukur tinggi badan (stature meter atau mikrotoise). 
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4.6.2 Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner jenis pola asuh orang tua dalam 

kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. Prosedur pengumpulan data 

dimulai dengan peneliti mengajukan perijinan ke Kesatuan Bangsa Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk, Bupati Kabupaten 

Nganjuk, Kepala Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk,  Dinas 

Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dari Kepala Puskesmas Nglirang Kecamatan 

Pace, maupun dari Bidan Desa Joho. Responden diberi penjelasan perihal 

penelitian yang akan dilakukan kepada Orang tua yang mempunyai anak lebih 

dari satu satu (yaitu anak terakhir dengan kakak diatasnya) dengan ketentuan anak 

terakhir masih balita dan umur kakak diatasnya masih dalam rentang 3-12 tahun, 

bila ibu bersedia maka diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang 

disediakan. Ibu yang menjadi responden diminta untuk mengisi kuesioner tentang 

jenis pola asuh orang tua terhadap kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 

tahun, metode pengisian kuesioner dilakukan dengan memberikan 

angket/kuisioner kepada ibu untuk diisi serta mengukur berat badan dan tinggi 

badan anak yang dijadikan responden. 

 

4.7 Analisis Data 

4.7.1 Pengolahan Data  

1. Editing 

Editing merupakan langkah untuk meneliti kelengkapan data yang 

diperoleh melalui wawancara. Editing dilakukan pada setiap daftar pertanyaan 

yang sudah diisi. Editing merupakan kelengkapan pengisiian, kesalahan, 
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konsistensi, dan relevansi dari setiap jawaban yang diberikan. Peneliti 

mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapan jawaban dari kuesioner yang 

diberikan. Hasil editing didapatkan semua data terisi lengkap dan benar, tetapi 

apabila tidak memungkinkan, maka pertanyaan yang jawabannya tidak lengkap 

tersebut tidak diolah atau dimasukkan dalam pengolahan “data missing” 

(Notoatmodjo, 2012). 

2. Scoring 

Scoring adalah pemberian skor untuk menilai kriteria hasil 

(Sugiyono,2009). Pada penelitian ini scoring untuk jenis pola asuh oleh orang tua 

adalah setiap jawaban “selalu” diberi skor 4, setiap jawaban “sering diberi skor 3, 

setiap jawaban “kadang-kadang” diberi skor 2 dan setiap jawaban “tidak pernah” 

diberi skor 1. Pada penilaian sibling rivalry dalam setiap pertanyaan yang 

memerlukan  jawaban berupa ya atau tidak, dan setiap jawaban “ya” diberi skor 1 

dan untuk jawaban “tidak” diberi skor 0. 

3. Coding 

Coding adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban yang ada menurut 

jenisnya. Dilakukan dengan memberi tanda pada masing-masing jawaban dengan 

kode berupa angka, selanjutnya kode tersebut dimasukkan dalam table kerja untuk 

mempermudah dalam pembacaan (Notoatmodjo, 2012). Pada penelitian ini jenis 

pola asuh otoriter dikode dengan angka “1”, pola asuh demokratif dikode dengan 

angka “2”, pola asuh permisif dikode dengan angka “3” dan pola asuh pasif 

dikode dengan angka “4”. Dan pada kejadian sibling rivalry yang dialami oleh 

anak usia 3-12 tahun dimasukkan dalam kategori mengalami sibling rivalry 
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dikode dengan angka “1” dan kemungkinan tidak mengalami sibling rivalry 

dikode dengan angka “2”. 

4. Entering 

Kegiatan entering yaitu memasukkan data hasil penelitian ke dalam master 

sheet penelitian/ tabel distribusi frekuensi (Notoatmodjo, 2012) 

5. Tabulating 

Kegiatan tabulasi yaitu menyajikan data hasil penelitian yang telah 

dianalisis dalam bentuk table distribusi frekuensi atau diagram (Notoatmodjo, 

2012). Penelitian ini terdapat tabel distribusi frekuensi karakteristik responden, 

jenis pola asuh orang tua dan kesimpulan kejadian sibling rivalry.   

 

4.7.2 Analisis data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap 

variabel (Notoatmodjo, 2012). 

Analisis univariat dalam penelitian ini berupa presentase data umum 

meliputi: umur orang tua (Ibu), lama pernikahan orang tua, pendidikan orang tua, 

pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah anak dalam keuarga, usia anak 

yang dijadikan responden (kakak diatas adek terakhirnya), usia adek terakhir, 

status gizi anak, jenis kelamin anak, dan pendidikan anak yang dijadikan 

responden. Kemudian data khusus yaitu distribusi jenis pola asuh dan distribusi 

kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun. 
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2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2012). Analisis analitik dalam 

penelitian ini berupa pengaruh jenis pola asuh orang tua dengan kejadian sibling 

rivalry pada anak usia 3-12 tahun. 

Pada penelitian ini, teknik analisis bivariat yang digunakan yaitu teknik 

analisis kuantitatif menggunakan uji chi square (χ2) dengan tingkat kepercayaan 

95% dan taraf signifikan 0,05.  Dengan uji statistik chi square (χ2) akan dapat 

disimpulkan adanya hubungan dua variabel penelitian bermakna atau tidak 

bermakna (Notoatmodjo, 2012). Apabila hasil analisis Chi Square tidak 

memenuhi persyaratan, uji chi square akan dilanjutkan dengan uji alternatif yaitu 

uji Fisher’s Exact.  

Uji signifikansi dilakukan dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi yang di peroleh dengan α, jika p < α terdapat hubungan yang 

signifikan. Uji ini memiliki α = 0.05. Coefficient contingency digunakan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel (Sastroasmoro et al, 2008). 

Kekuatan hubungan dikatakan sangat rendah bila nilai coefficient contingency 

antara 0,00-0,199. Kekuatan hubungan dikatakan rendah bila nilai coefficient 

contingency antara 0,20-0,399. Kekuatan hubungan dikatakan sedang bila nilai 

coefficient contingency antara 0,40-0,599. Kekuatan hubungan dikatakan kuat bila 

nilai coefficient contingency antara 0,60-0,79. Kekuatan hubungan dikatakan 

sangat kuat bila nilai coefficient contingency antara 0,80-1,00 (Sugiyono, 2009). 
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4.8 Ethical Clearance 

Setiap penelitian perlu dilakukan penjelasan terhadap setiap subjek tentang 

maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang mungkin terjadi sehingga subjek 

sadar akan memberikan penerimaan atau penolakan. Ethical clearance meliputi 

informed consent, anonymity dan confidentiality (Hidayat, 2007). 

4.8.1 Informed Consent 

Informed consent merupakan persetujuan antara peneliti dengan responden 

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent diberikan 

sebelum penelitian dilakukan. Tujuan informed consent adalah agar subyek 

mengerti maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya. Responden 

yang bersedia, maka harus menandatangani lembar persetujuan, sedangkan yang 

tidak bersedia, maka keputusan responden tersebut harus dihormati (Hidayat, 

2007). Informed consent dalam penelitian ini dilakukan dengan konfirmasi dan 

memohon ijin penelitian pada kepala Desa Joho serta kepada orang tua agar 

bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian. 

4.8.2 Anonimity 

Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang memberikan jaminan 

dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner dan hanya menuliskan 

kode pada lembar kuesioner (Hidayat, 2007). 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



37 
 

 
 

 

4.8.3 Confidentiality 

Informasi yang telah diberikan oleh responden dijamin kerahasiannya. 

Data tertentu saja yang disajikan pada hasil penelitian dengan tetap menjaga 

privasi dan nilai keyakinan responden (Hidayat, 2007). 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah desa Joho kecamatan Pace kabupaten 

Nganjuk. Terletak di Nganjuk bagian selatan. Yang terdiri dari 9 dukuhan 

meliputi Joho, Wire, Watu kandang, Batu, Plosorejo, Jatirejo, dampit, Bermuneng 

dan Baran. Di desa Joho kecamatan pace kabupaten Nganjuk terdapat keluarga 

atau orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu dengan usia salah satu 

anaknya masih dalam rentang umur 3-12 tahun sebanyak 130 keluarga. 

Jumlah sampel yang didapatkan dengan metode total sampling sebanyak 

42 responden orang tua yang memiliki anak balita dan anak usia 3-12 tahun. 

Sebagian besar responden anak berusia 3-12 tahun  dengan jenis kelamin 

perempuan (Gambar 5.1) 

 
Gambar 5.1 Distribusi usia dan jenis kelamin anak yang dijadikan responden di 

Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-
April 2016. 
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5.1.2 Karakteristik responden 

Karakteristik responden orang tua, 59,5% ibu tidak bekerja dengan 

pendidikan terakhir pada jenjang menengah 47,6% (Tabel 5.1). 

Tabel 5.1: Distribusi karakteristik data orang tua dan anak usia 3-12 tahun di Desa 
Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-April 
2016. 

 
No KARAKTERISTIK JUMLAH (n) PRESENTASE (%) 

1 Usia Orang Tua (Ibu) 
25-30 tahun 
31-35 tahun 
36-40 tahun 

 
18 
19 
5 

 
42.9 
45.2 
11.9 

2 Lama Pernikahan Orang Tua 
1-10 tahun 
11-20 tahun 

 
28 
14 

 
66.7 
33.3 

3 Pendidikan Ayah 
Dasar 
Menengah 
Tinggi 

 
12 
23 
7 

 
28.6 
54.8 
16.7 

4 Pendidikan Ibu 
Dasar 
Menengah 
Tinggi 

 
15 
20 
7 

 
35.7 
47.6 
16.7 

6 Pekerjaan Ayah 
PNS 
Wiraswasta 
Swasta 
Petani 

 
9 

11 
9 

13 

 
21.4 
26.2 
21.4 
31.0 

7 Pekerjaan Ibu 
PNS 
Wiraswasta 
Swasta 
Tidak Bekerja 

 
4 

12 
5 

21 

 
9.5 

28.6 
11.9 
50.0 

8 Penghasilan Orang Tua per 
bulan 
< 500.000 
500.000 – 1.000.000 
1.000.000 – 2.000.000 
> 2.000.000 

 
 

2 
18 
8 

14 

 
 

4.8 
42.9 
19.0 
33.3 

11 Jumlah Anak 
2 
> 2 

 
27 
15 

 
64.3 
35.7 

12 
 
 
 
 

13 
 

Usia Anak Yang Dijadikan 
Responden  
4-8 tahun 
9-12 tahun 
 
Usia Adik Terakhir 
1-12 bulan 

 
 

40 
2 

 
 

18 

 
 

95.2 
4.8 

 
 

42.9 
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14 
 
 
 

16 
 
 
 
 

17 
 
 

18 
 
 
 

19 

13-24 bulan 
25-36 bulan 
37-48 bulan 
Status Gizi Anak (Kakak) 
Kurang 
Normal 
Lebih 
Status Gizi Anak (Adik 
Terakhir) 
Kurang 
Normal  
Lebih 
Jenis Kelamin Anak (Kakak) 
Laki-laki 
Perempuan 
Jenis Kelamin Anak (Adik 
Terakhir) 
Laki-laki 
Perempuan 
Pendidikan Anak Yang 
Dijadikan Responden 
Belum Sekolah 
TK 
SD 

6 
11 
7 

 
8 

27 
7 

 
 

5 
28 
9 

 
17 
25 

 
 

13 
29 

 
 

3 
13 
26 

 

14.3 
26.2 
16.7 

 
19.0 
64.3 
16.7 

 
 

11.9 
66.7 
21.4 

 
40.5 
59.5 

 
 

31.0 
69.0 

 
 

7.1 
31.0 
61.9 

 

5.1.3 Jenis pola asuh dan hasil kejadian sibling rivalry 

Sebagian besar orang tua menerapkan, 31,0% pola asuh otoriter, 31,0%  

pola asuh demokratis, serta 64,3% anak mengalami sibling rivalry (Tabel 5.2). 

Tabel 5.2: Distribusi jenis pola asuh dan hasil kejadian sibling rivalry di Desa 
Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-April 
2016 

 
No KARAKTERISTIK JUMLAH (n) PRESENTASE (%) 

1 Jenis Pola Asuh 
Otoriter 
Demokratis 
Permisif 
Pasif 

 
13 
13 
5 

11 

 
31.0 
31.0 
11.8 
26.2 

2 Hasil kejadian sibling rivalry 
Mengalami sibling rivalry 
Tidak mengalami sibling rivalry 

 
23 
19 

 
54.8 
45.2 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



41 
 

 
 

5.2 Analisis Hasil Penelitian 

5.2.1 Hasil uji analisis chi square 

1) Hasil uji analisis chi square tentang pola asuh otoriter dengan kejadian 

sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun 

Berdasakan tabel 5.3 di bawah menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

diperoleh nilai pearson chi-square (p) = 0,000 dimana p≤ 0,05 dan nilai 

contingency coefficient 0,514 sehingga dapat diartikan bahwa pola asuh otoriter 

dengan kejadian sibling rivalry tersebut mempunyai hubungan bermakna yang 

sedang. Maka H1 diterima artinya ada hubungan pola asuh otoriter dengan 

kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace 

Kabupaten Nganjuk tahun 2016.  

Tabel 5.3: Distribusi responden berdasarkan pola asuh otoriter dengan kejadian 
sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan 
Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-April 2016 

 
 
 
 
Pola 
Asuh 

 Kejadian Sibling Rivalry Total 
 Mengalami 

Sibling 
rivalry 

Tidak 
Mengalami 

Sibling Rivalry 
 n % n % n % 
Otoriter 12 92.3 1 7.7 13 100 
Bukan Otoriter 8 27.6 21 72.4 29 100 

Total  20  22  42  
 p-value     0,000 
 Contingency Coefficient      0,514 

 
 
2) Hasil uji analisis chi square tentang pola asuh demokratif dengan kejadian 

sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun 

Berdasakan tabel 5.4 di bawah menunjukkan bahwa diperoleh nilai 

pearson chi-square (p) = 0,001 dimana p≤ 0,05 dan nilai contingency coefficient 

0,472 sehingga dapat diartikan bahwa pola asuh demokratif dengan kejadian 

sibling rivalry tersebut mempunyai hubungan bermakna yang sedang. Maka H1 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



42 
 

 
 

diterima artinya ada hubungan pola asuh demokratif dengan kejadian sibling 

rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten 

Nganjuk tahun 2016. 

Tabel 5.4: Distribusi responden berdasarkan pola asuh demokratif  dengan 
kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho 
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-April 2016 

 
 
 
 
Pola 
Asuh 

 Kejadian Sibling Rivalry Total 
 Mengalami 

Sibling 
rivalry 

Tidak 
Mengalami 

Sibling Rivalry 
 n % n % n % 
Demokratif 1 7.7 12 92.3 13 100 
Bukan 
Demokratif 

19 65.5 10 34.5 29 100 

Total  20  22  42  
 p-value     0,001 
 Contingency Coefficient      0,472 

 
 
3) Hasil uji analisis fisher’s exact tentang pola asuh permisif dengan kejadian 

sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun 

Berdasakan tabel 5.5 di bawah menunjukkan bahwa diperoleh nilai Exact  

Sig. (1-sided) (p) = 0,031 dimana p≤ 0,05 dan nilai contingency coefficient 0,331 

sehingga dapat diartikan bahwa pola asuh permisif dengan kejadian sibling rivalry 

tersebut mempunyai hubungan bermakna yang rendah. Maka H1 diterima artinya 

ada hubungan pola asuh permisif dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 

3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tahun 2016. 
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Tabel 5.5: Distribusi responden berdasarkan pola asuh permisif  dengan kejadian 
sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace 
Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-April 2016 
 
 
 
 
Pola 
Asuh 

 Kejadian Sibling Rivalry Total 
 Mengalami 

Sibling 
rivalry 

Tidak 
Mengalami 

Sibling Rivalry 
 n % n % n % 
Permisif 0 0 5 100 5 100 
Bukan Permisif 20 54.1 17 45.9 37 100 

Total  20  22  42  
 p-value     0,031 
 Contingency Coefficient      0,331 

 

4) Hasil uji analisis Chi-square tentang pola asuh pasif dengan kejadian 

sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun 

Berdasakan tabel 5.6 di bawah menunjukkan bahwa diperoleh nilai 

pearson chi-square  (p) = 0,001 dimana p≤ 0,05 dan nilai contingency coefficient 

0,459 sehingga dapat diartikan bahwa pola asuh pasif dengan kejadian sibling 

rivalry tersebut mempunyai hubungan bermakna yang sedang. Maka H1 diterima 

artinya ada hubungan pola asuh pasif dengan kejadian sibling rivalry pada anak 

usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tahun 2016. 

Tabel 5.6: Distribusi responden berdasarkan pola asuh pasif  dengan kejadian 
sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan 
Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-April 2016 

 
 
 
 
Pola 
Asuh 

 Kejadian Sibling Rivalry Total 
 Mengalami 

Sibling 
rivalry 

Tidak 
Mengalami 

Sibling Rivalry 
 n % n % n % 
Pasif 10 90.9 1 9.1 11 100 
Bukan Pasif 10 32.3 21 67.7 31 100 

Total  20  22  42  
 p-value     0,001 
 Contingency Coefficient      0,459 

 

 Sehingga dapat dilihat berdasarkan tabel 5.7 di bawah menunjukkan 

bahwa, sebagian besar orang tua di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten 
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Nganjuk menerapkan pola asuh otoriter dan demokratif  yaitu sebanyak 26 dari 42 

responden. Dalam hal ini, pada pola asuh otoriter yang mengalami sibling rivalry 

sebanyak 12 anak, pada pola asuh demokratif yang mengalami sibling rivalry 

sebanyak 1 anak, pada pola asuh permisif tidak ada anak yang mengalami sibling 

rivalry, dan pada pola asuh pasif yang mengalami sibling rivalry sebanyak 10 

anak.  

Tabel 5.7: Distribusi responden berdasarkan hubungan jenis pola asuh orang tua 
dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa 
Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret-April 
2016 
Pola Asuh Kejadian sibling rivalry Nilai p 

Mengalami Tidak 
mengalami 

Total 

n % n % n % 
Otoriter 12 92,3 1 7,7 13 100  

Demokratif 1 7,7 12 92,3 13 100  
Permisif 0 0 5 100 5 100  

Pasif 10 90.9 1 9.1 11 100  
Total 23 54.8 19 45.2 42 100 0.000 

Contingency Coefficient 0.651 
 

 Jadi berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil perhitungan diperoleh nilai Exact 

Sig. (2-sided) (p) = 0,000 dimana p≤ 0,05 dan nilai contingency coefficient 0,651 

sehingga dapat diartikan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai hubungan 

yang kuat, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada hubungan jenis pola asuh 

orang tua dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho 

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tahun 2016. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Identifikasi Pola Asuh Orang Tua pada anak di Desa Joho Kecamatan 

Pace Kabupaten Nganjuk 

Pada penelitian terhadap 42 responden di Desa Joho Kecamatan Pace 

Kabupaten Nganjuk didapatkan hasil pola asuh otoriter 31,0%, pola asuh 

demokratis 31,0%, pola asuh permisif 11,8% dan pola asuh pasif 26,2%. Pola 

asuh orang tua adalah suatu hubungan interaksi antara orang tua yaitu ayah dan 

ibu dengan anaknya yang melibatkan aspek sikap, nilai, dan kepercayaan orang 

tua sebagai bentuk dari upaya pengasuhan , pemeliharaan, menunjukkan 

kekuasaannya terhadap anak dan salah satu tanggungjawab orang tua dalam 

mengantarkan anaknya menuju kedewasaan (Donelson, 2007).  

Dalam hal ini Pola asuh digunakan sebagai cara orang tua dalam 

memperlakukan, membesarkan, dan memelihara anak guna membantu proses 

pemeliharaan selanjutnya. Cara mereka memperlakukan anak dapat bervariasi 

dalam hal memperlihatkan cinta dan perhatian, penghargaan dan hukuman yang 

diberikan, seberapa jauh orang tua memberi alasan, sikap memperbolehkan, 

kendali atas agresi anak dan penekanan kesesuaian perilaku berdasarkan peran 

jenis. Dua aspek utama dari perilaku mengasuh yang telah lama dipelajari oleh 

para peneliti adalah dorongan dari orang tua (yang berbentuk kedekatan, 

perhatian, serta kasih sayang) dan kendali orang 
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tua atas anak (fleksibilitas yang digunakan orang tua dalam menerapkan peraturan 

dan disiplin terhadap anak). Perlu diketahui keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama bagi anak sehingga memberi pengaruh terbesar bagi perkembangan 

anak. Keluarga terutama ayah dan ibu memberikan dasar pembentukan tingkah 

laku, watak, moral dan pendidikan anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga 

akan menentukan pola dan tingkah laku anak terhadap orang lain dalam 

masyarakat (Soetjiningsih, 2012).  

Penelitian yang dilakukan di Desa Joho kecamatan Pace Kabupaten 

Nganjuk ini diperoleh hasil bahwa rata-rata orang tua mendidik anak dengan pola 

asuh otoriter dan demokratif. Dalam hal ini didapatkan hasil yang seimbang dalam 

penerapannya yaitu masing-masing sebesar 31%. Artinya dapat dilihat bahwa 

sebagian besar orang tua menerapkan pola asuh otoriter yang cenderung membuat 

aturan-aturan kaku dan ketat dalam penerapan, serta menuntut dan mengharapkan 

kepatuhan dari anak sehingga anak harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan 

menurut pandangan orang tuanya tanpa memberikan peluang berdiskusi anaknya 

untuk berbicara. (Santrock, 2007). Sependapat dengan hal itu, orang tua memang 

harus memberikan aturan-aturan tertentu agar anak tidak terlalu dibebaskan, 

namun aturan-aturan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan atau 

kebutuhan anak, sehingga anak pun tidak merasa berat atau terbebani. Anak akan 

meniru orang tua, jadi sebaiknya orang tua pun harus menjadi teladan yang baik. 

Jika ingin memiliki anak yang berperilaku positif, orang tua pun harus menjauhi 

segala hal yang negatif. Adapun orang tua menerapkan pola asuh demokratif yaitu 

orang tua sangat memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, tetapi 
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kebebasan yang tidak mutlak atau memberikan bimbingan penuh dari orang tua 

terhadap anak (Santrock, 2007).  

Penerapan pola pengasuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain umur serta pendidikan orang tua. Berdasarkan tabel 5.1 dari hampir 

semua responden berusia antara 25 – 35 tahun yaitu sebanyak 37 (88,1%) Ibu. 

Seseorang dengan usia 25-35 tahun dikatakan sudah masuk dalam dewasa awal. 

Dalam rentang usia ini seharusnya menjadi gerbang awal menuju usia dewasa 

karena bertambahnya usia maka orang tersebut akan bisa lebih matang dalam 

mengasuh anak untuk mempertimbangkan hal-hal yang lebih baik untuk dirinya 

ataupun orang yang ada disekitarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena 

masih banyak yang belum bisa menyaring semua informasi yang masuk, karena 

sangat produktif sehingga informasi yang diperoleh dari mana dan dari siapapun 

terutama mengenai anak bisa dengan mudah diterima. Pendapat tersebut didukung 

dengan teori bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek 

fisik dan psikolog (mental), perubahan pada fisik terjadi akibat pematangan fungsi 

organ dan pada aspek psikologis atau mental, taraf berfikir seseorang semakin 

matang dan dewasa, matang dalam berfikir dan bekerja (Wachid, 2009). 

Orang tua adalah adalah orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, 

terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan 

mempersiapkan anak menunjukkan kedewasaan dengan memberikan bimbingan 

dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-

masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang 
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berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan yang lain (Hurlock, 

2005).  

Berdasarkan tabel 5.1 dari sebagian besar ibu berpendidikan tingkat 

menengah didapatkan sebanyak 20 (47,6%) ibu. Pendidikan tingkat menengah 

termasuk pendidikan yang sudah dianggap cukup bagi seseorang, dengan 

pendidikan yang cukup maka pola asuh orang tua dianggap sudah mengerti, 

semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik pula pola asuh orang tua tentang 

merawat anaknya. Pendapat tersebut didukung dengan teori yaitu pendidikan 

berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal 

agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, dan pada akhirnya banyak pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya 

jika tingkat pendidikan seseorang rendah, akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap penerimaan , informasi dan nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan (Wachid, 2009). Pendidikan merupakan proses mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk perilaku lainnya di masyarakat sebagai 

proses sosial di mana individu dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang 

terpilih dan terkontrol sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan 

kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal (Kusumo, 2008). Pola 

asuh juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bila anak bertempat tinggal 

seperti di perumahan maka pola asuhnya semakin diperhatikan oleh orang tuanya 

karena itu anak akan menggantungkan pada orang tuanya. Berbeda dengan anak 

yang bertempat tinggal di perdesaan, orang tua dalam mengasuh anaknya 
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cenderung melatih agar anak dapat mandiri dan bisa berinteraksi dengan anak-

anak yang lain serta lingkungannya. 

6.2 Identifikasi kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa 

Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk 

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anak 

pada usia 3-12 tahun mengalami sibling rivalry sebanyak 23 (54,8%) anak. 

Sibling rivalry merupakan sikap cemburu pada saudara kandungnya. Sikap 

tersebut timbul karena kehadiran atau kelahiran saudara baru dalam keluarga, 

tetapi lebih pada perubahan situasi atau kondisi anak berpisah dengan ibunya, oleh 

karena itu orang tua harus menjelaskan pada anaknya dengan mudah dan dapat 

dimengerti oleh anak sehingga anak tidak iri pada adiknya. Pendapat tersebut 

sesuai dengan teori yaitu persaingan dengan saudara kandung adalah persaingan 

cemburu dan benci yang biasanya dialami oleh seseorang anak terhadap kehadiran 

atau kelahiran saudara kandungnya (Nursalam, 2008). Sibling rivalry merupakan 

kompetisi antara saudara kandung untuk mendapatkan cinta kasih, afeksi dan 

perhatian dari  kedua orang tuanya, atau untuk mendapatkan pengakuan atau 

sesuatu yang lebih (Lusa, 2010). 

Berdasarkan tabel 5.1 rentang usia anak yang dijadikan responden antara 

4-8 tahun sebanyak 40 (95,2%) anak. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang 

usia tersebut kemungkinan mengalami kejadian sibling rivalry dikarenakan 

beberapa faktor antara lain pengalaman orang tua. Dalam hal ini orang tua yang 

lebih berpengalaman dalam mengasuh anak otomatis lebih memahami karakter 

anak dan seharusnya tidak membeda-bedakan dalam pengasuhan anak, sedangkan 

orang tua yang kurang pengalaman dalam mengasuh anak mereka cenderung 
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kurang faham dalam mengasuh atau merawat anaknya. Pada umumnya semakin 

dekat jarak usia dengan saudara kandungnya maka pengaruh terjadinya sibling 

rivalry semakin besar, oleh karena itu kakak yang terkecil merasa diabaikan oleh 

orang tuanya. Opini tersebut sesuai dengan teori yaitu Perbedaan usia 

mempengaruhi cara mereka bereaksi terhadap saudaranya. Bila perbedaan usia itu 

besar, hubungan akan lebih ramah, saling mengasihi dibandingkan bila usia 

mereka berdekatan. Bila usia berdekatan, orang tua cenderung memberikan 

perhatian yang sama terhadap anaknya dan orang tua cenderung mengharapkan 

anak yang lebih tua menjadi model yang baik. Hal inilah yang menyebabkan 

buruknya hubungan antar saudara (Hurlock, 2009). Jarak lahir antara 2 sampai 4 

tahun merupakan insidensi tertinggi pada kakak beradik terhadap terjadinya 

sibling rivalry . Hal ini dikarenakan pada jarak tersebut pemahaman anak sudah 

meningkat sehingga anak cenderung terganggu bila salah satu anak mendapatkan 

perhatian yang berbeda (Woolfson, 2005). 

6.3 Hubungan Jenis Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian sibling 

rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace 

Kabupaten Nganjuk 
 

Jenis pola asuh mempunyai hubungan bermakna terhadap kejadian sibling 

rivalry pada anak usia 3-12 tahun. Hasil uji analisis jenis pola asuh dan kejadian 

sibling rivalry menggunakan uji chi square  dengan  tabulasi silang tidak 

memenuhi syarat untuk pengujian menggunakan chi square karena nilai 

expectation pada uji chi square lebih dari 25% (yang artinya tidak ada nilai 

expectation tabel <5% , jika menggunakan tabel 2x2), sehingga hasil analisis Chi 

Square tidak memenuhi persyaratan, lalu akan dilanjutkan dengan uji alternatif 
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yaitu uji Fisher’s Exact menggunakan program SPSS 16,0 for windows, yang 

hasilnya terdapat hubungan bermakna jenis pola asuh orang tua dengan kejadian 

sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun diperoleh nilai Exact Sig. (2-sided) (p) = 

0,000 dimana p≤ 0,05 dan nilai contingency coefficient 0,651 sehingga dapat 

diartikan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang kuat, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada hubungan jenis pola asuh orang tua dengan 

kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace 

Kabupaten Nganjuk tahun 2016. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian lain, pola asuh mempunyai hubungan 

bermakna dengan kejadian sibling rivalry pada anak (Telaumbanua, 2012). 

Sedangkan penelitian Listiani (2010) bahwa hasil penelitian menunjukkan faktor 

pola asuh orang tua dapat menjadikan hubungan yang signifikan dengan 

terjadinya sibling rivalry. Pengujian hipotesis mendapatkan adanya faktor tersebut 

mempunyai hubungan  signifikan dengan terjadinya sibling rivalry pada anak 

yang lebih tua.  

Pola asuh yang baik untuk anak adalah pola asuh yang tepat untuk anak 

dan tidak terlalu memanjakan anak, orang tua seharusnya memahami tentang cara 

mengasuh anaknya sehingga bisa mendidik anaknya dengan baik. Jika orang tua 

terlalu memanjakan anaknya juga tidak baik dalam perkembangan anak tersebut 

karena akan mengakibatkan anak sangat tergantung pada orang tua serta kurang 

mandiri dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya dalam hal bermain, terutama 

dengan saudara kandungnya bisa jadi kakak tidak mau berbagi dengan adiknya 

yang dapat berujung pada keributan karena sebelumnya orang tua kurang 

memberikan pengertian serta arahan pada kakaknya. Pola asuh orang tua juga 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanthamongkolchai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596054


52 
 

 
 

dipengaruhi oleh perilaku anak terhadap saudaranya yang lain. Oleh karena itu 

orang tua yang terlalu membeda-bedakan anaknya akan menimbulkan perasaan 

pada anak bahwa orang tua pilih kasih dan menimbulkan perasaan benci terhadap 

saudara kandungnya. Bisa jadi pola asuh tersebut menimbulkan rasa iri hati dan 

permusuhan terhadap suadaranya. 

Semenjak bayi masih dalam kandungan hingga dewasa interaksi yang 

harmonis antara ayah, ibu dan anak maupun anggota keluarga yang lain 

merupakan faktor yang amat penting. Pada interaksi tersebut ada rasa cinta kasih 

dalam anggota keluarga, cinta kasih dijadikan dasar dalam membina anak, cinta 

menjadi dasar-dasar pendidikan kemanusiaan (Hidayat, 2005). 

Berdasarkan tabel 5.7 hasil kejadian sibling rivalry pada pola asuh otoriter 

dan pasif terdapat satu responden yang tidak mengalami sibling rivalry hal ini bisa 

disebabkan karena terdapat karakteristik perbedaan jenis kelamin antara adik 

dengan kakaknya yaitu laki-laki dengan perempuan, serta ibunya yang tidak 

bekerja dan berpendidikan tingkat menengah. Dari faktor-faktor tersebut dapat 

dilihat bahwa perbedaan jenis kelamin anak, dan tingkat pengetahuan ibu dalam 

pengasuhan anak yang baik dan tepat dapat mencegah terjadinya sibling rivalry, 

walaupun pola asuh otoriter yang orang tua cenderung lebih berkuasa penuh 

terhadap anaknya serta pola asuh pasif yang orangtua cenderung acuh dengan 

anaknya bisa diatasi dengan pengambilan sikap pengontrolan orang tua terhadap 

anaknya yang baik dan tepat, serta tak boleh membiarkan anaknya berperilaku 

tanpa pengontrolan dari orang tuanya. Pada pola asuh demokratif terdapat 1 

responden yang mengalami sibling rivalry hal ini bisa disebabkan oleh beberapa 

karakteristik yaitu, pada responden tersebut jenis kelamin antara adik dengan 
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kakaknya sama-sama perempuan, dalam hal ini sering memicu timbulnya kejadian 

sibling rivalry dikarenakan kesamaan jenis kelamin, serta ibunya yang bekerja 

sehingga pengawasan terhadap anaknya kurang karena waktunya terbagi untuk 

bekerja.  

 Sependapat dengan hal itu jenis kelamin anak juga bisa memengaruhi 

kejadian sibling rivalry oleh karena itu kebanyakan anak berjenis kelamin sama 

sering mengalami perselisihan, dan bisa memengaruhi timbulnya kejadian sibling 

rivalry , misalnya anak perempuan dengan saudara perempuannya akan terjadi iri 

hati yang lebih besar jika dibandingkan dengan anak perempuan dengan saudara 

laki-lakinya. Hal tersebut sesuai dengan teori anak laki-laki dan perempuan 

beraksi sangat berbeda terhadap saudara laki-laki dan perempuannya. Jenis 

kelamin yang sama lebih sering menimbulkan kejadian sibling rivalry daripada 

jenis kelamin yang berbeda, karena jenis kelamin yang sama pada saudara 

kandung dapat menjadi pemicu terjadinya iri akibat dari kebutuhan dan 

karakteristik yang sama pula. Namun, sibling rivalry juga bisa terjadi pada jenis 

kelamin yang berbeda, dikarenakan adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab 

yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dapat membuat anak merasa 

dibedakan dan menyebabkan timbulnya kecemburuan antar saudara kandung 

(Hurlock, 2009). 

Selain itu, faktor lain yang sependapat dengan opini tentang pekerjaan ibu. 

Seorang ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga cenderung lebih banyak tau 

tentang anaknya apalagi ketika anak-anaknya mengalami sibling rivalry karena 

mereka memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengurus dan memperhatikan 

anak-anaknya. Dibandingkan dengan ibu yang bekerja biasanya terlalu sibuk 
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dengan pekerjaannya sehingga waktu untuk mengurus serta memperhatikan anak-

anaknya menjadi sangat terbatas. Hal itu sesuai dengan pendapat bahwa pekerja 

adalah sumber penghasilan bagi keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan fisik , 

psikologis, dan spiritual dalam keluarga. Serta lingkungan kerja dapat menjadikan 

seseorang memperoleh pengalaman. Dengan bekerja seseorang akan 

meningkatkan derajat dan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Namun 

bekerja juga mengurangi intensitas orang tua untuk bertemu dan memperhatikan 

perhatian pada anaknya sehingga banyak kejadian yang seharusnya mendapat 

perhatian orang tua menjadi terlewatkan (Wachid, 2009).   

Sikap dan kondisi seorang ibu sangat berpengaruh dalam mendidik dan 

mengasuh anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hurlock (2009), bahwa ibu 

yang mempunyai pengetahuan baik tentang pola asuh dapat dilihat dari sikap ibu 

yang berpengalaman, luwes, aktif atau mempunyai rasa keingin tahuannya yang 

tinggi, tidak melindungi anak secara berlebihan, tidak permisivitas (tidak 

membiasakan anak untuk berbuat sesuka hati), tidak memanjakan, dapat 

menerima keadaan anak secara keseluruhan, dan dapat bersikap adil terhadap 

anak-anaknya. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan ibu tentang 

pola asuh, maka ibu akan mampu mendidik anaknya sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Keadaan ibu yang mempunyai pengetahuan baik tentang 

pola asuh dapat dilihat dari sikapnya yang demokratis, dapat menerima keadaan 

anak, bersikap adil, sabar, penuh kasih sayang, dan konsisten dengan teguran 

halus terhadap larangan yang diberikan.  

Seorang ibu yang meniti karir dengan bekerja bisa mengakibatkan 

kurangnya waktu untuk menemani perkembangan fisik, mental dan psikis anak, 
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biasanya seorang ibu yang bekerja hanya memberikan sedikit sentuhan kepada 

anak-anaknya dan sebaiknya saat liburan ibu meluangkan waktu bersama anak-

anaknya. Meskipun dituntut menjadi seorang wanita karir yang cukup sibuk 

namun seorang ibu harus tetap mengutamakan pertumbuhan psikis, mental dan 

semua hal yang menyangkut perkembangan buah hati mereka sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya sibling rivalry. Serta sebagai orang tua sebaiknya tidak 

terlalu mengekang atau memanjakan anaknya. Karena hal tersebut dapat 

mengakibatkan anak mengalami sibling rivalry. Sebaiknya dalam memberikan 

pola asuh terhadap anaknya, orang tua berlaku demokratis yang memprioritaskan 

kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu dalam mengendalikan anak-

anaknya. Sehingga anak tidak ada yang merasa paling istimewa atau merasa tidak 

dipedulikan lagi oleh orang tuanya, maka akan dapat mencegah dan mengatasi 

timbulnya masalah sibling rivalry antar saudara kandung. 

 

6.4 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini hanya meneliti hubungan antara pola asuh yang sering 

diterapkan orang tua dengan kejadian sibling rivalry pada anak ketika 

masih dalam batas usia 3-12 tahun serta tidak meneliti ketika usia dewasa 

(diatas 20 tahun), dan tidak meneliti dampak yang diakibatkan dari 

kejadian sibling rivalry sejak kecil. 

2. Penelitian melibatkan subyek dalam jumlah terbatas, yakni sebanyak 42 

responden, karena yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini hanya 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



56 
 

 
 

mencapai jumlah diatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan 

pada kelompok subyek dengan jumlah yang besar. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden orang tua dan 

anak usia 3-12 tahun didapatkan : 

1. Sebagian besar orang tua di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten 

Nganjuk menerapkan pola asuh otoriter dan demokratif terhadap 

anaknya. 

2. Sebagian besar anak pada usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan 

Pace Kabupaten Nganjuk mengalami kejadian sibling rivalry terhadap 

saudara kandungnya. 

3. Ada hubungan antara jenis pola asuh orang tua dengan kejadian sibling 

rivalry pada anak usia 3-12 tahun di Desa Joho Kecamatan Pace 

Kabupaten Nganjuk. 

 

7.2 Saran 

7.2.1 Bagi tenaga kesehatan 

Memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pola 

pengasuhan yang tepat untuk anak dan memberi penjelasan tentang 

kejadian sibling rivalry serta cara mencegah dan mengatasinya, 

sehingga orang tua memahami tentang cara mengasuh anak hingga 

tidak menimbulkan kejadian sibling rivalry pada saudara 
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kandungnya yang bisa menimbulkan dampak kurang baik terhadap 

hubungan antara saudara kandungnya. 

7.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai kejadian sibling rivalry antara saudara 

kandung serta meneliti faktor-faktor lain yang belum di teliti. 

7.2.3 Bagi orang tua di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan para orang tua lebih 

memahami tentang kejadian sibling rivalry yang dapat terjadi 

antara saudara kandung, serta dapat mengatasinya agar hubungan 

dalam keluarga terjalin sangat erat, nyaman serta sejahtera. 
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Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian 

JADWAL KEGIATAN USULAN PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN FK UNAIR 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

Kegiatan Aug-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. PERSIAPAN                                         

a. Pengajuan 
lingkup peminatan 

skripsi 

                                        

b. Penyerahan 
formulir permohonan 
penyusunan skripsi 

                                        

c. Pembekalan pra 
skripsi 

                                        

d. Proses 
pembimbingan dan 
penyusunan usulan 

penelitian 

                                 
 
 

       

e. Penyerahan 
usulan penelitian ke 

penguji 

                                        

f. Ujian usulan 
peneliian 

                                        

g. Revisi usulan 
penelitian 
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Kegiatan Maret-15 April-15 Mei-15 Juni-15 Juli-15 Agustus-16 September-16 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. PELAKSANAAN                                    

a. Penelitian dan 
penyusunan skripsi 

                                   

b.  Penyerahan skripsi 
ke penguji 

                                   

c. Seminar hasil 
(Sidang Skripsi) 

                                   

3. TAHAP AKHIR                                    

a. Revisi skripsi dan 
pembuatan artikel 

                                   

b. Penyerahan 
skripsi yang sudah 
disahkan penguji 

dalam bentuk 
hardcover dan CD ke 
prdi dan penyerahan 

artikel (submit) 
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Lampiran 2 : Surat ijin studi pendahuluan 
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Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian dari Pendidikan Bidan 
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Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpollinmas Nganjuk 
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Lampiran 5 : Surat ijin penelitian dari Desa Joho 
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Lampiran 6 : Surat pelaksanaan penelitian dari Desa Joho 
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Lampiran 7 : Surat keterangan kelaikan etik 
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Lampiran 8 : Lembar permohonan menjadi responden 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN (INFORMATION CONSENT) 

Kepada, 
Yth. Ibu 
Di  Rumah 
 

Dengan Hormat, 

 Pada kesempatan ini saya mengadakan penelitian “PENGARUH JENIS 
POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP KEJADIAN  SIBLING 
RIVALRY PADA ANAK USIA 3-12 TAHUN ". 

 Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu 

untuk meluangkan waktu guna mengisi angket penelitian saya. Dalam 

pengisian angket ini saya harapkan Bapak/Ibu menjawab secara jujur 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa terpengaruh orang lain. 

 Atas kesediaan Ibu dalam mengisi kuesioner atau angket ini. Saya 

mengucapkan banyak terima kasih. 

 

Pace,      Oktober 2014 

       Peneliti 

 

 

                YESY NUR YAERINA 
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Lampiran 9 : Lembar persetujuan menjadi responden 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN (INFORMED 

CONSENT) 

 Setelah mendapat penjelasan dari saudari Yesy Nur Yaerina mahasiswi 

Sarjana Pendidikan Bidan Fakultas kedokteran Universitas Airlangga, yang 

bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “PENGARUH JENIS POLA 

ASUH ORANG TUA TERHADAP KEJADIAN  SIBLING RIVALRY PADA 

ANAK USIA 3-12 TAHUN " maka dengan sukarela dan tanpa paksaan saya 

bersedia menjadi responden dan bersedia menanggung segala konsekuensi yang 

timbul akibat pelaksanaan penelitian tersebut. Sebagai persetujuan saya tanda 

tangani surat ini. 

 

Pace,        Oktober 2014 

Saksi      Responden 

 

 

 

 

(……………………………..)          (……………………………..) 
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Lampiran 10 : Lembar pengumpul data 

KUESIONER BIODATA RESPONDEN 

A. Data Demografi Orang Tua 

1. No. Responden : ……………………………………………………. 

2. Jenis Kelamin :      Laki-laki     Perempuan 

3. Usia    : ……………………………………………………. 

4. Lama Pernikahan : ……………………………………………………. 

5. Agama  : …………………………………………………….     

6. Suku   : ……………………………………………………. 

7. Pendidikan Ayah : …………………………………………………….    

8. Pendidikan Ibu : ……………………………………………………. 

9. Pekerjaan Ayah : …………………………………………………….     

10. Pekerjaan Ibu : …………………………………………………….  

11. Penghasilan/bulan  : ……………………………………………………. 

12. Jumlah anak  : ……………………………………………………. 

Anak 

ke- 

Umur BB / 

TB 

Jenis Kelamin Pendidikan 
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Lampiran 11 : Uji validitas beserta kuesioner pola asuh orang tua  

Kuesioner penelitian jenis pola asuh orang tua yang telah dibuat oleh 

Diana Septaria Abidin Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

Surabaya, dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Jenis Pola Asuh Orang 

Tua Dengan Perkembangan Anak Usia 1-5 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Mulyorejo Surabaya”, dan juga telah tervalidasi dengan hasil pengujian validitas 

dan reliabilitas sebagai berikut :  

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Kuesioner jenis pola asuh dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas sebelum digunakan dalam penelitian dengan tujuan mendapatkan 

instrumen yang valid dan dapat dipercaya. Uji kuesioner dilakukan pada 30 

responden. Tehnik untuk mengukur validitas kuesioner adalah dengan 

menghitung korelasi antara skor yang diperoleh pada masing-masing pernyataan 

dengan skor total yaitu menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson 

(Sugiyono, 2009). 

Signifikansi nilai kolerasi dapat diketahui dengan mengecek tabel 

signifikansi nilai r product moment. Hasil uji validitas pada kuesioner untuk 

masing-masing jenis pola asuh diperoleh seluruh item memiliki nilai korelasi 

yang memenuhi taraf signifikansi (p < α). Hasil uji validitas untuk pernyataan 

pola asuh otoriter dan demokratif kelima pernyataan valid, untuk pola asuh 

paermisif pernyataan no 13 dan 14 tidak valid, dan untuk pola asuh pasif 

pernyataan no 20 tidak valid. 
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Uji realibility digunakan untuk mengetahui apakah instrumen/kuesioner 

dapat dipercaya atau diandalkan dan dapat digunakan lebih dari satu kali, paling 

tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Uji 

realibility dalam penelitian ini menggunakan metode alpha Cronbach diukur 

berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1. 

Skala alpha Cronbach dikelompokkan kedalam lima kelas dengan reng 

yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan sebagai 

berikut : nilai alpha Cronbach 0.00 s.d. 0.20, berarti kurang reliabel, nilai alpha 

Cronbach 0.21 s.d. 0.40 berarti agak dipercaya, nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 

0,60 berarti cukup dipercaya, nilai alpha Cronbach 0.61 s.d. 0.80, berarti 

dipercaya, nilai alpha Cronbach 0.81 s.d. 1.00 berarti sangat dipercaya 

(Arikunto, 2013) . Hasil uji realibility pada kuesioner jenis pola asuh oleh orang 

tua diperoleh realibility kuesioner yaitu untuk pernyataan pola asuh otoriter 

(0,453) berarti cukup dipercaya, pola asuh demokratif (0,522) berarti cukup 

dipercaya, pola asuh permisif (-0,303) berarti tidak dipercaya dan pola asuh pasif 

(0,728) berarti dipercaya. 

B. Daftar Pernyataan Pola Asuh Orang Tua Dari Diana Septaria Abidin 

Tahun 2015  

Bacalah setiap pernyataan dibawah ini dengan teliti 

Setiap pernyataan memiliki empat pilihan jawaban, yaitu :  

a. Selalu : Jika pernyataan SELALU (TIDAK PERNAH TIDAK) 

dilakukan oleh anda 

b. Sering : Jika pernyataan SERING (HANYA SEKALI TIDAK) 

dilakukan oleh anda 
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c. Kadang-kadang : Jika pernyataan KADANG-KADANG dilakukan oleh 

anda 

d. Tidak pernah : Jika pernyataan TIDAK PERNAH dilakukan oleh anda 

Contoh :  

No. PERNYATAAN Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1. Saya makan sayur 

setiap hari 

√    

 

 

 

No  
Pernyataan Pola Asuh 

Jawaban 
Selalu Sering Kadang - 

kadang 
Tidak 

Pernah 
1 Ketika anak minta dibelikan 

mainan, saya membelikan mainan 
sesuai kemauan saya. 

    

2 Saya berbicara dengan berteriak 
kepada anak jika memberi perintah 
melakukan sesuatu. 

    

3 Ketika saya berpergian dan harus 
meninggalkan anak di rumah, saya 
menyuruh anak tidak boleh keluar 
rumah. 

    

4 Ketika jam istirihat siang dan anak 
sedang bermain, saya menyuruh 
anak berhenti bermain dan harus 
tidur. 

    

5 Saya melarang anak bermain 
dengan orang yang tidak saya 
suka. 
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6 Saya membantu apabila anak 
mengalami kesulitan dalam 
memilih mainan. 

    

7 Saya memberikan alasan kepada 
anak jika melarangnya bermain. 

    

8 Saya menasehati anak agar lebih 
berhati-hati jika melakukan 
kesalahan. 

    

9 Saya mengizinkan anak bermain di 
rumah temannya, asalkan anak 
tidak pulang terlambat 

    

10 
 

Saya menanggapi bila anak 
mengeluarkan pendapat/protes 

    

11 Saya memberikan uang 
jajan/mainan sesuai dengan 
permintaan anak. 

    

12 Saya mengizinkan anak bermain 
dengan siapa saja. 

    

13 Saat anak terjatuh dan menangis, 
saya menuruti semua kemauan 
anak agar berhenti menangis. 

    

14 Saya memberikan kebebasan anak 
untuk bermain di luar rumah 
sepuasnya. 

    

15 Saya membiarkan anak tidak 
membereskan mainannya setelah 
bermain 

    

16 Apabila anak merengek-merengek 
meminta mainan, saya tetap 
membiarkannya. 

    

17 Apabila anak menangis, saya 
membiarkannya sampai anak 
berhenti menangis dengan 
sendirinya. 

    

18 Saya membiarkan anak melakukan 
kegiatan semaunya. 

    

19 Saya membiarkan anak saya ketika 
dia menimbulkan keributan. 

    

20 Ketika anak bermain saya 
membiarkannya bermain sendiri. 

    

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YESY NUR YAERINASKRIPSI HUBUNGAN JENIS POLA_



76 
 

Lampiran 12 : Uji validitas beserta kuesioner kejadian sibling rivalry 

Kuesioner penelitian sibling rivalry yang telah dibuat oleh Etika 

Rahmawati Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negri Syarif Hidayatullah, dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan 

Antara Sibling Rivalry dengan Kemampuan Penyesuaian Sosial Anak Usia 

Sekolah di SDN Cireundeu III”, dan juga telah tervalidasi dengan hasil pengujian 

validitas dan reliabilitas sebagai berikut :  

Cara pengujian validitas ini dengan melakukan uji korelasi antar nilai tiap 

item pertanyaan terhadap skor total nilai kelompok. Uji validitas dan reliabilitas 

dilakukan pada tanggal 18 mei 2013. Uji validitas ini dilakukan pada 30 

responden di SDN Cempaka Putih 04 Kecamatan Ciputat Timur. Hasil uji 

kuesioner dianalisis dengan menggunakan rumus teknik korelasi pearson product 

moment dengan software komputer. Dari hasil analisis tersebut didapatkan r table 

(n-2 = 0,31) dan menunjukkan bahwa nilai r hitung > r tabel pada semua 

kuesioner yang berarti semua kuesioner valid. 

Jumlah pernyataan sebanyak 24 pernyataan. Hasil uji validitas terdapat 

beberapa pernyataan yang tidak valid. Pernyataan yang tidak valid adalah 

sebanyak 5 pernyataan nomor 9, 12, 14, 22, dan 23. Pernyataan yang tidak valid 

semuanya dieliminasi karena pernyataan yang lain masih dapat mewakili 

indikator. Sehingga total yang valid sebanyak 19 pernyataan. Pernyataan yang 

tidak valid ini karena nilai corrected item-total correlation kurang dari nilai r 

yang bernilai 0,31. Nilai item yang valid berkisar dari 0,325 sampai 0,737. 
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Distribusi pernyataan kuesioner sibling rivalry yang valid dan tidak valid sebagai 

berikut :  

Tabel a. Distribusi hasil pernyataan validitas sibling rivalry 

Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 

Perilaku agresif/resentment 1, 7, 17, 19 4, 10, 16, (14) 8 

Kompetisi / persaingan 2, 8, 20, (22) 5, 11, 13, 18 8 

Perasaan iri/cemburu dengan 

mencari perhatian 

6, 15, 21, 24 3, (9), (12), (23) 8 

Total 12 12 24 

(Nomor) = item yang tidak valid dan dieliminasi. 

Dan dari hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Alpha Crombach dari variabel 

sibling rivalry anak sebesar 0,837 sebelum item valid dieliminasi dan setelah item 

valid dieliminasi didapatkan nilai Alpha Crombach sebesar 0,857. Dari hasil uji 

reliabilitas tersebut dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut reliabel dan dapat 

digunakan karena Alpha Crombach > 0,60.  

C. Daftar pernyataan sibling rivalry pada anak dari Etika Rahmawati 
tahun 2013 

 

Bacalah setiap pertanyaan dibawah ini dengan teliti 

 

1. Pertanyaan di bawah ini mengenai anak anda selama bersama adiknya. 
2. Setiap pernyataan memiliki dua (2) pilihan jawaban. 

 

A. Ya (Y) : Apabila dilakukan ketika anak anda bersama saudaranya 
B. Tidak (T) : Apabila TIDAK PERNAH yang dilakukan ketika anak 

anda bersama saudaranya. 
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3. Pilihlah hanya satu jawaban yang tersedia cara memberikan tanda 
centang (√) pada pilihan jawaban SESUAI KEADAAN SEBENARNYA 
karena tidak ada jawaban benar ataupun salah, semua jawaban boleh 
dan usahakan semua jawaban tidak ada yang terlewat.  

4. Jawaban anda sangat membantu peneliti. 
Contoh:  

No Pernyataan Y T 
1. Saya selalu menyiapkan sarapan untuk 

anak setiap pagi 
√  

 
 
 
 
No Pernyataan Y T 
1. Anak anda biasa berbuat kasar (memukul / mendorong / 

mencakar / melukai) adiknya saat sedang bertengkar 
  

2. Saat anda memberikan hadiah pada adiknya, anak anda 
menuntut diberikan hadiah juga 

  

3. Anak anda diam saja jika anda memberikan pujian 
kepada adiknya walaupun ia tidak dipuji 

  

4. Anak anda mau mengalah jika sedang bertengkar 
dengan adiknya 

  

5. Anak anda tetap senang apabila barang yang dimiliki 
adiknya lebih bagus dari dia 

  

6. Saat anda memberikan pujian pada adiknya, perilaku 
kakak yang tidak diberi pujian marah dan menganggap 
anda pilih kasih 

  

7. Anak anda akan merusak barang adiknya yang dibelikan 
oleh orang tua jika lebih bagus dari miliknya 

  

8. Anak anda suka mengkritik adiknya supaya  ia terlihat 
lebih hebat daripada adiknya 

  

9. Anak anda segera membantu orang tua melakukan 
pekerjaan untuk mendapatkan pujian dar orang lain 

  

10.  Anak anda menjalin hubungan yang baik dengan 
adiknya baik dirumah dan di luar rumah 

  

11. Anak anda mau berbagi dan membantu adiknya   
12. Anak anda biasanya berpura-pura sakit untuk mencari 

perhatian orang tua 
  

13. Anak anda mau bermain bersama-sama dengan adiknya   
14. Anak anda suka membantah nasihat orang tua jika 

disuruh mengalah kepada adiknya 
  

15. Anak anda mau memberikan barang kesukaannya, jika 
adiknya memintanya 

  

16.  Anak anda langsung masuk kamar dan membanting 
pintu, saat orang tua menasehati agar menuruti 
keinginan adiknya 
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17. Anak anda terlihat sangat senang mengganggu dan 
membuat sedih adiknya 

  

18. Anak anda suka mencari perhatian dengan lebih dekat 
dan manja kepada salah satu orang tua 

  

19. Anak anda suka memberontak dan melanggar aturan 
orang tua, karena menganggap orang tua memberikan 
perhatian lebih kepada adiknya 
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Lampiran 13 : Hasil Data Frekuensi 
 

Pola Asuh Orang tua 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Otoriter 13 31.0 31.0 31.0 

Demokratif 13 31.0 31.0 62 

Permisif 5 11.9 11.8 73.8 

Pasif 11 26.2 26.2 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Kejadian Sibling Rivalry 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Terjadi sibling rivalry 23 54.8 54.8 54.8 

Tidak terjadi sibling rivalry 19 45.2 45.2 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Usia Orang tua (Ibu) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25-30 tahun 18 42.9 42.9 42.9 

31-35 tahun 19 45.2 45.2 88.1 

36-40 tahun 5 11.9 11.9 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Lama Pernikahan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-10 tahun 28 66.7 66.7 66.7 

11-20 tahun 14 33.3 33.3 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Pendidikan Ayah 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Dasar 12 28.6 28.6 28.6 

Menengah 23 54.8 54.8 83.3 

Tinggi 7 16.7 16.7 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Pendidikan Ibu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Dasar 15 35.7 35.7 35.7 

Menengah 20 47.6 47.6 83.3 

Tinggi 7 16.7 16.7 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Pekerjaan Ayah 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PNS 9 21.4 21.4 21.4 

Wiraswasta 11 26.2 26.2 47.6 

Swasta 9 21.4 21.4 69.0 

Petani 13 31.0 31.0 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Pekerjaan Ibu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PNS 4 9.5 9.5 9.5 

Wiraswasta 12 28.6 28.6 38.1 

Swasta 5 11.9 11.9 50.0 

Tidak bekerja 21 50.0 50.0 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Penghasilan Orang tua per Bulan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <Rp.500.000 2 4.8 4.8 4.8 

Rp.500.000 - 
Rp.1.000.000 

18 42.9 42.9 47.6 

Rp.1.000.000 - 
Rp.2.000.000 

8 19.0 19.0 66.7 

> Rp.2.000.000 14 33.3 33.3 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Jumlah anak  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 27 64.3 64.3 64.3 

> 2 15 35.7 35.7 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Usia anak yang dijadikan responden (Kakak diatas adik terakhir) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4-8 40 95.2 95.2 95.2 

9-12 2 4.8 4.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Usia adik terakhir 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-12 bulan 18 42.9 42.9 42.9 

13-24 bulan 6 14.3 14.3 57.1 

25-36 bulan 11 26.2 26.2 83.3 

37-48 bulan 7 16.7 16.7 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Status gizi Anak (Kakak) 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kurang 8 19.0 19.0 19.0 

Normal 27 64.3 64.3 83.3 

Lebih 7 16.7 16.7 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Status gizi Anak (Adik terakhir) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kurang 5 11.9 11.9 11.9 

Normal 28 66.7 66.7 78.6 

Lebih 9 21.4 21.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Jenis Kelamin Anak (Kakak) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-laki 17 40.5 40.5 40.5 

Perempuan 25 59.5 59.5 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
Jenis Kelamin Anak (Adik terakhir) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-laki 13 31.0 31.0 31.0 

Perempuan 29 69.0 69.0 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Pendidikan anak yang dijadikan responden 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Belum sekolah 3 7.1 7.1 7.1 

TK 13 31.0 31.0 38.1 

SD 26 61.9 61.9 100.0 

Total 42 100.0 100.0  
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Lampiran 14 : Hasil uji analisis dengan Chi Square 
 

POLA ASUH OTORITER 
Pola Asuh Otoriter * Kejadian Sibling Rivalry Crosstabulation 

   Kejadian Sibling Rivalry 

Total 

   Mengalami 
Sibling rivalry 

Tidak mengalami 
sibling rivalry 

Pola Asuh  
Otoriter 

Otoriter Count 12 1 13 

% within Pola Asuh Otoriter 92.3% 7.7% 100.0% 

Bukan Otoriter Count 8 21 29 

% within Pola Asuh Otoriter 27.6% 72.4% 100.0% 

Total Count 20 22 42 

% within Pola Asuh Otoriter 47.6% 52.4% 100.0% 
 

Chi-Square Tests 
 

Value Df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 15.074a 1 .000   

Continuity Correctionb 12.591 1 .000   

Likelihood Ratio 16.916 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

14.715 1 .000 
  

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,19. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Symmetric Measures 
  

Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig.a 

Nominal by Nominal Contingency 
Coefficient 

.514 
  

.000 

Interval by Interval Pearson's R .599 .110 4.732 .000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .599 .110 4.732 .000c 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.   

c. Based on normal approximation.     

 
POLA ASUH DEMOKRATIF 

Pola Asuh Demokratif * Kejadian Sibling Rivalry Crosstabulation 
   Kejadian Sibling Rivalry 

Total 

   Mengalami 
Sibling rivalry 

Tidak mengalami 
sibling rivalry 

Pola Asuh  
Demokratif 

Demokratif Count 1 12 13 

% within Pola Asuh Demokratif 7.7% 92.3% 100.0% 

Bukan 
Demokratif 

Count 19 10 29 

% within Pola Asuh Demokratif 65.5% 34.5% 100.0% 

Total Count 20 22 42 

% within Pola Asuh Demokratif 47.6% 52.4% 100.0% 
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Chi-Square Tests 
 

Value Df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.033a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.826 1 .002   

Likelihood Ratio 13.715 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear 
Association 

11.746 1 .001 
  

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,19. 

b. Computed only for a 2x2 table     
 

Symmetric Measures 
  

Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig.a 

Nominal by Nominal Contingency 
Coefficient 

.472 
  

.001 

Interval by Interval Pearson's R -.535 .111 -4.008 .000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.535 .111 -4.008 .000c 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.   

c. Based on normal approximation.     
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POLA ASUH PERMISIF 

Pola Asuh Permisif * Kejadian Sibling Rivalry Crosstabulation 
   Kejadian Sibling Rivalry 

Total 

   Mengalami 
Sibling rivalry 

Tidak mengalami 
sibling rivalry 

Pola Asuh  
Permisif 

Permisif Count 0 5 5 

% within Pola Asuh Permisif .0% 100.0% 100.0% 

Bukan 
Permisif 

Count 20 17 37 

% within Pola Asuh Permisif 54.1% 45.9% 100.0% 

Total Count 20 22 42 

% within Pola Asuh Permisif 47.6% 52.4% 100.0% 
 

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.160a 1 .023   

Continuity Correctionb 3.220 1 .073   

Likelihood Ratio 7.080 1 .008   

Fisher's Exact Test    .049 .031 

Linear-by-Linear 
Association 

5.037 1 .025 
  

N of Valid Casesb 42     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,38. 

b. Computed only for a 2x2 table     
 

Symmetric Measures 
  

Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig.a 

Nominal by Nominal Contingency 
Coefficient 

.331 
  

.023 

Interval by Interval Pearson's R -.350 .082 -2.367 .023c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.350 .082 -2.367 .023c 

N of Valid Cases 42    
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a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.   

c. Based on normal approximation.     

 
POLA ASUH PASIF 

Pola Asuh Pasif * Kejadian Sibling Rivalry Crosstabulation 
   Kejadian Sibling Rivalry 

Total 

   Mengalami Sibling 
rivalry 

Tidak mengalami 
sibling rivalry 

Pola Asuh  
Pasif 

Pasif Count 10 1 11 

% within Pola Asuh Pasif 90.9% 9.1% 100.0% 

Bukan Pasif Count 10 21 31 

% within Pola Asuh Pasif 32.3% 67.7% 100.0% 

Total Count 20 22 42 

% within Pola Asuh Pasif 47.6% 52.4% 100.0% 
 

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.197a 1 .001   

Continuity Correctionb 8.969 1 .003   

Likelihood Ratio 12.442 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear 
Association 

10.930 1 .001 
  

N of Valid Casesb 42     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,24. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Symmetric Measures 

  

Value 
Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig.a 

Nominal by Nominal Contingency 
Coefficient 

.459 
  

.001 

Interval by Interval Pearson's R .516 .115 3.813 .000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .516 .115 3.813 .000c 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.   

c. Based on normal approximation.     
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POLA ASUH DENGAN KEJADIAN SIBLING RIVALRY 

Jenis Pola Asuh * Kejadian Sibling Rivalry Crosstabulation 

   Kejadian Sibling Rivalry 

Total 

   Mengalami 
Sibling rivalry 

Tidak mengalami 
sibling rivalry 

Jenis  
Pola 
Asuh 

Otoriter Count 12 1 13 

% within Jenis Pola Asuh 92.3% 7.7% 100.0% 

Demokratif Count 1 12 13 

% within Jenis Pola Asuh 7.7% 92.3% 100.0% 

Permisif Count 0 5 5 

% within Jenis Pola Asuh .0% 100.0% 100.0% 

Pasif Count 10 1 11 

% within Jenis Pola Asuh 90.9% 9.1% 100.0% 

Total Count 23 19 42 

% within Jenis Pola Asuh 54.8% 45.2% 100.0% 
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Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 30.878a 3 .000 .000   

Likelihood Ratio 37.039 3 .000 .000   

Fisher's Exact Test 31.868   .000   

Linear-by-Linear 
Association 

.008b 1 .930 1.000 .518 .103 

N of Valid Cases 42      

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,26.  

b. The standardized statistic is -,087.     

 
Symmetric Measures 

  

Value 
Asymp. 

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .651   .000 .000 

Interval by Interval Pearson's R -.014 .145 -.086 .932c 1.000 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .084 .177 .535 .596c .607 

N of Valid Cases 42     

a. Not assuming the null hypothesis.      

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.    
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Symmetric Measures 
  

Value 
Asymp. 

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .651   .000 .000 

Interval by Interval Pearson's R -.014 .145 -.086 .932c 1.000 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .084 .177 .535 .596c .607 

N of Valid Cases 42     

a. Not assuming the null hypothesis.      

c. Based on normal approximation.      
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Lampiran 15 : Lembar konsultasi 
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