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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang perbedaan tingkat 

sibling rivalry pada remaja ditinjau dari pola asuh orang tua, uji Anova 

menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat sibling rivalry hal ini ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi 0.179 > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, jadi 

tidak ada perbedaan tingkat sibling rivalry pada remaja ditinjau dari pola asuh 

orang tua.    

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan 

sara-saran sebagai berikut : 

1. Saran untuk para orang tua,  

Agar orang tua lebih konsisten pada anak-anaknya. Konsisten tersebut 

digambarkan dengan adanya kesamaan pola pengasuhan dari ayah 

maupun ibu terhadap anaknya atau konsistensi yang didapat dari sikap 

orang tua yang konsisten pada satu pola pengasuhan saja. Pola 

pengasuhan demokratis yang benar, yaitu demokratis yang tidak 

cenderung otoriter atau tidak cenderung permisif dapat dikategorikan 

sebagai pola pengasuhan yang konsisten karena adanya kontrol, tuntutan, 

cara merespon dan penerimaan yang cukup. 
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2. Saran untuk remaja. 

Sebaiknya dapat mengakui bahwa saudara-saudaranya berada karena hal 

ini akan mengurangi persaingan antar saudara kandung dan mengurangi 

pertentangan. Selain itu diharapkan agar remaja mampu mengolah 

perubahan-perubahan yang terjadi padanya baik dari segi perkembangan 

emosi, sosial, moral, maupun kognisinya dengan baik karena hal tersebut 

mempengaruhi cara remaja untuk menyikapi sebuah keadaan. 

3. Sara untuk peneliti selanjutnya. 

a. Bagi para peneliti yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang 

variabel-variabel dalam penelitian ini diharapkan untuk memasukkan 

variabel lain diluar variabel yang ada pada penelitian ini sehingga 

dapat memperkaya pengetahuan tentang sibling rivalry serta pola 

asuh. Sebagai bahan rujukan seperti jenis kelamin, usia, urutan 

kelahiran. 

b. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan tidak adanya perbedaan 

tingkat sibling rivalry pada tiap pola asuh karena dalam penelitian ini 

peneliti belum mendapatkan sampel yang representatif. Jadi untuk 

peneliti selanjutnya diharap menambahkan subjek yang pola asuh 

orang tuanya mengarah pada pola asuh otoriter, permisif dan 

uninvolved, agar sampel yang didapat menjadi representatif dan 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 


