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 Apa yang bisa engkau kerjakan hari ini maka segera kerjakan, jangan sampai menunda-

nunda suatu pekerjaan.  



v 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Dengan mengucapkan rasa syukur atas Kenikmatan dan kemudahan yang telah Allah SWT 

berikan kepada saya, maka karya ini saya persembahkan untuk : 

 Bapak dan Ibuku tercinta, 

 Adik-adiku tersayang 

 Keluarga besar Trah Ranto Mihardjo dan Putu Buyut Mbah Narto 

 Teman-teman seperjuangan 

 Karang Taruna Desa Ketandan 

 

Tiada kalimat yang dapat mengungkapkan rasa terimakasih dan syukurku atas nikmat Allah 

yang indah atas segala cinta, do’a, dan air mata yang selalu kalian berikan padaku. 

  



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Yang selalu 

memberikan rahmat, berkah, inayah berupa kesehatan, kesempatan serta kebahagiaan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. 

 Penyusunan skripsi ini unruk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Program Studi Psikologi Universitas Widya Dharma 

Klaten dengan berjudul “ HUBUNGAN PERHATIAN ORANG TUA DENGAN GRIT 

SISWA SEKOLAH DASAR DI MASSA PANDEMI ”.  

 

 Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada : 

1. Dr. Purwo Haryono, M.Hum selaku Wakil Rektor bidang Akademik yang sudah 

memberikan ijin penelitian saya ucapkan banyak terima kasih. 

2. Winarno Heru Murjito, S.Psi., M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Widya Dharma Klaten, yang telah memberikan dukungan dan memberi motivasi 

kepada penulis selama menempuh belajar di Fakultas Psikologi Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

3. Yulinda Erma Suryani, S.Pd., M.Psi selaku Ketua Program Studi Fakultas Psikologi 

Universitas Widya Dharma serta selaku pembimbing I yang telah mendidik, 

membimbing, mendukung, memberi nasihat kepada penulis selama menimba ilmu di 

Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma dan telah berkenan memberikan 

bimbingan dan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing 

penyusunan skripsi ini. 



vii 
 

4. Dra. Dwi Wahyuni U, S.Psi., M.Psi selaku pembimbing II yang dengan sabar dan 

ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sampai 

selesai.  

5. Kepada semua dosen beserta staffnya di Fakultas Psikologi Universitas Widya 

Dharma, yang telah membimbing selama masa perkuliahan, saya ucapkan 

terimakasih.  

6. Bapak Hefi Sudarmawan selaku Kepala Desa Ketandan yang telah membantu 

kelancaran dan memberikan ijin penulis dalam melaksanakan penelitian. 

7. Siswa siswi Sekolah Dasar Desa Ketandan, Klaten Utara yang telah bersedia menjadi 

subjek penelitian. 

8. Wanita terbaik setelah ibu, Tias Dewani Subekti yang sudah 2 tahun menjadi wanita 

terdekat yang selalu kasih support, selalu ada buat peneliti, memberikan sebuah cerita 

yang sangat berarti, selalu membantu dalam mengerjakan skripsi ini, yang sudah 

mewarnai cerita hidup peneliti, selalu memberikan semangat, orang yang berarti buat 

peneliti saat ini. Alifat irfantoro teman lelaki yang selalu ada disaat senang maupun 

duka. Indri dan Liyani wanita yang ribet terima kasih sudah selalu baik. 

9. Adik-adik tingkat psikologi Respati, yang selalu mau mendengarkan ceritaku, yang 

selalu mau diejek. Iis, terima kasih sudah sangat membantu selama penelitian semoga 

kebaikannya menjadi amal ibadah dan Tuhan yang membalas semua kebaikanmu. dan 

yang lainnya angkatan 2017 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu sekali lagi terima 

kasih sudah telah mengenalku dengan baik. 

10. Teman-teman psikologi angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu juga, 

terima kasih sudah menjadi bagaian cerita hidupku dan sudah mau mengenalku 

dengan baik. 



viii 
 

11. Teman SMP, Aan, Ginanjar, Lulu, Latifa, Yasmin, Putra, Devika, Maera, Dhea, Putri, 

dll, terima kasih sudah menjadi teman dari waktu SMP tahun 2009 sampai sekarang 

yang sudah seperti keluarga. Teman SMA yang juga sangat berperan dan kasih 

motivasi Wilis, Amalya, Advista, Syaiful, Dewa, Oktomi, Devi, Bertha, Intan, Safira 

sekali lagi terima kasih sudah mengenalku dengan baik. 

12. Seniorku, mas Yoga Setyo Wibawa, mas Anggoro, mbak Juni, mbak Eka, Fajar, 

Edwin yang sudah membimbing selama awal kuliah sampai sekarang, sudah 

memberikan motivasi, yang sudah menganggap seperti saudara.  

13. Terimakasih juga kepada teman-teman BEM Fakultas Psikologi periode 2016 dan 

2017 yang sudah sama-sama belajar keorganisasian dan mengembangkan mutu 

Fakultas Psikologi dan juga terima kasih buat Organisasi Pusat Informasi Konseling 

Mahasiswa (PIK-M) periode 2016. 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

bantuan serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata 

sempurna. Tegur sapa yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis diharapkan. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan kita 

semua, amin.  

 

Klaten, Juli 2021 

 

 

Penulis 

 

 



ix 
 

 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………………....  i 

HALAMAN SURAT PERNYATAAN .…………………………………………              ii 

HALAMAN MOTTO…………………………………………………………….            iii 

HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………….            iv 

KATA PENGANTAR……………………………………………………………            v 

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….            viii  

ABSTRAK………………………………………………………………………            xiii 

BAB  I\PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah……………………………………  1 

B. Rumusan Masalah………………………………………….  5 

C. Tujuan Penelitian…………………………………………...  6 

D. Manfaat Penelitian………………………………………….  6 

BAB  II\LANDASAN TEORI 

A. Perhatian Orang Tua 

1. Pengertian Perhatian Orang Tua……………………..  8 

2. Jenis-jenis Perhatian Orang Tua…………………….  10 

3. Sifat Perhatian Orang Tua………………………....  13 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perhatian…….  13 

5. Bentuk Perhatian………………………………….  14 

6. Aspek-Aspek Perhatian…………………………...  15 



x 
 

B. Grit 

1. Definisi Grit……………………………………..             17 

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Grit……  19 

3. Apek-Aspek Grit…………………………………  21 

C. Pandemi Covid 19 

1. Definisi Pandemi Covid 19………………………  22 

2. Proses Penularan Covid 19………………………  22 

3. Bentuk Partisipasi dalam Memerangi Covid 19…  23 

4. Langkah-langkah Mencegah Penularan Covid 19..  25 

D. Pembelajaran Daring 

1. Definisi Pembelajaran Daring…………………..  26 

2. Respon siswa Terhadap Pembelajaran Daring….  29 

3. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Daring..  30 

4. Komponen Pembelajaran Daring……………….  31 

5. Karakteristik Anak didik sekolah Dasar………….  32 

6. Perkembangan Siswa……………………………..  33 

E. Hubungan Perhatian Orang Tua Dengan Grit…………….  34 

F. Kerangka Pikir……………………………………………  35 

G. Hipotesis…………………………………………………  36 

BAB  III\METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian……...……………………………………  37 

B. Identifikasi Variabel Penelitian…………………………  37 

C. Definisi Variabel Penelitian…………………………….   37 

D. Subjek Penelitian  

1. Populasi…………………………………………….   38 



xi 
 

2. Sampel……………………………………………..   39 

E. Metode Pengumpulan Data……………………………   39 

F. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas………………………………………..   43 

2. Uji Reliabilitas…………………………………….   44 

G. Tekhnik Analisis Data 

1. Uji Normalitas……………………………………   45 

2. Uji Linearitas…………………………………….   45 

3. Uji Hipotesis……………………………………..   46 

BAB  IV\HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Persiapan penelitian 

1. Orientasi Tempat Penelitian …………………..   48 

2. Deskripsi Waktu Penelitian …………………..   48 

3. Persiapan ……………………………………..   49 

B. Uji Coba Skala  

1. Uji Coba Skala Perhatian Orang Tua……………   50 

2. Uji Coba Skala Grit……………………………..   51 

3. Uji Reliabilitas …………………………………   51 

C. Pelaksanaan Penelitian …………………………….   59 

1. Penentuan Subjek Penelitian ………………….    53 

2. Pengumpulan Data ……………………………   53 

3. Pelaksanaan Skoring …………………………   53 

D. Deskriptif Hasil Data Penelitian…………………….   54 

E. Hasil Analisa Data 

1. Uji Normalitas…………………………………   55 



xii 
 

2. Uji Linearitas………………………………….   56 

3. Uji Hipotesis………………………………….   57 

F. Pembahasan………………………………………   59 

BAB  V\PENUTUP 

A. Kesimpulan………………………………………   62 

B. Saran 

1. Bagi Sujek……………………………………   62 

2. Bagi Orang Tua………………………………   63 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya……………………   65 

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….   64 

LAMPIRAN 

A. Skala ……….......................................................    67 

B. Data Penelitian ………………………………....    72 

C. Validitas ………………………………………..    77 

D. Kategorisasi ……………………………………    81 

E. Reliabilitas ……………………………………..    82 

F. Uji Normalitas …………………………………     85 

G. Uji Linearitas ………………………………….     85 

H. Ui Hipotesis ……………………………………    86 

I. Surat Ijin Penelitian ……………………………     87 

 

 

 

    



xiii 
 

ABSTRAK 

 Yogastya Bagus Bimantara. NIM. 1561100696. Jurusan Psikologi Progran Studi 

Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten. 2021. Judul: Hubungan Perhatian Orang 

Tua Dengan Grit Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemi.  

 

 Penelitian ini didasarkan atas keadaan sekarang yang sedang di alami seluruh dunia 

khususnya Indonesia yaitu Masa Pandemi Covid 19, yang dimana diberlakukannya sistem 

pembelajaran online/daring. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk 

mengetahui ada hubungan atau tidaknya perhatian orang tua terhadap grit siswa sekolah dasar 

dimasa pandemi di Desa Ketandan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif non-eksperimen. Variabel dalam penelitian ini adalah Perhatian orang tua yang 

merupakan variabel bebas/independent dan grit merupakan variabel terikat/dependent. 

Penelitian ini dilakukan dengan subjek siswa siswi sekolah dasar di Desa Ketandan yang 

berjumlah 64 siswa. Metode Pengujian hipotesisi dalam penelitian ini menggunakan 

correlation pearson’s dengan menggunakan tekhnik analisis statistik yang terdapat dalam 

program JASP (Jeffreys’s Amazing Statistics Program) versi 0.14.1.0. Hasil analisis 

correlation pearson' menunjukkan korelasi yang signifikan (p<.01) dengan nilai r (0.323) 

dengan kategori rendah dengan ini dapat dikatakan hipotesis nol ditolak. Nilai R square (R²) 

sebesar 0.104, hasil hubungan yang diberikan oleh variabel perhatian orang tua terhadap grit 

sebesar 10.4% sisanya sebesar 89.6% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara perhatian orang tua dengan grit siswa 

sekolah dasar. Artinya semakin tinggi perhatian orang tua maka semakin tinggi pula grit yang 

dimiliki individu. 

Kata kunci : Perhatian Orang Tua, Grit  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang Masalah 

Dunia masih bergelut melawan virus Covid-19 khususnya Indonesia. Jumlah 

kasus Covid-19 terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak 

sedikit yang meninggal. Pertama kasus virus Covid-19 diketahui lewat penyakit 

misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, China. Kelelawar, ular, dan berbagai 

hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus Corona atau 

Covid-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, Covid-19 membuktikan 

diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi 

Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus Corona atau Covid-19 pada 

(11/3/2020). Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi Covid-19 yang 

sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari 

virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh 

penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk 

menangani kasus infeksi virus Corona atau Covid-19. (Wikipedia).  

Berkenaan dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, seluruh manusia di 

tanah air bahkan dunia sangat berharap kondisi buruk ini cepat berlalu. Karena, 

sangat berdampak pada sisi kehidupan. Salah satunya di bidang Pendidikan. 

Berbicara tentang pendidikan dalam situasi sulit sekarang ini harus menjadi prioritas 

yang harus disikapi bersama. Namun dengan adanya wabah besar ini yaitu pandemi 

Covid-19 semua lembaga pendidikan lumpuh dan tidak dapat berperan aktif dalam 
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melaksankan proses pembelajaran pendidikan. Walaupun berbagai alternatif dan 

strategi ditempuh oleh praktisi pendidikan dan pemangku kebijakan yang dianggap 

sebagai solusi terbaik, namun semua itu tidak sebaik yang diharapkan. Banyak 

keluhan di wabah Covid-19 ini. 

Hal ini sangat berdampak kepada semua manusia, salah satunya Siswa 

Sekolah Dasar yang diberlakukan sistem daring. Hal ini membuat para siswa Sekolah 

Dasar jadi bermalas-malasan. Sehingga sangat perlu perhatian dari Orang tua di 

rumah. Setiap para pelajar khususnya Siswa Sekolah Dasar pasti memiliki cita-cita 

yang ingin dicapainya. Dalam keadaan Pandemi Covid 19 sekarang ini para pelajar 

diberlakukan sistem daring, jadi tidak pernah bertatap muka dengan guru. Disini 

peran orang tua sangatlah yang dihandalkan mendampingi anaknya dalam proses 

pembelajaran daring agar kegigihan anaknya tetap terjaga. 

Pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia hadir di muka bumi ini 

dalam bentuk pemberian warisan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dari para 

orang tua dalam rangka mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan. 

Keluarga mempunyai peranan dan tanggung jawab utama atas perawatan dan 

perlindungan anak sejak bayi hingga remaja. Pengenalan anak kepada kebudayaan, 

pendidikan, nilai dan norma-norma kehidupan bermasyarakat dimulai dalam 

lingkungan keluarga. Untuk perkembangan kepribadian anak-anak yang sempurna 

dan serasi, mereka harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam suatu iklim 

kebahagiaan, penuh kasih sayang dan pengertian. Tanggung jawab orang tua 

terhadap anaknya bukan hanya sekadar kebutuhan yang berupa materi akan tetapi 
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pemenuhan kebutuhan perhatian, kepedulian, kasih sayang yang sangat penting 

dalam kebutuhan seorang anak demi menunjang keberhasilan kegiatan belajar. 

(Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd dan Hamd Hasan Raqith, Koreksi Kesalahan 

Mendidik Anak, (Solo: Perpustakaan Nasioanal RI, 2011). 

Berdasarkan sejumlah penelitian, grit menjadi salah satu ciri khas untuk 

membantu seseorang mengubah persepsi bahwa penentu keberhasilan atau 

kesuksesan bukan hanya dari kecerdasan. Grit adalah bagaimana seseorang dapat 

mencapai tujuan jangka panjang dengan mengatasi hambatan dan tantangan. Grit 

(kegigihan) juga merupakan salah satu cara untuk menentukan di mana seseorang 

dapat menempatkan upaya mereka untuk bertahan dalam menghadapi tantangan 

hidup. Seseorang dengan Grit (kegigihan) tinggi ketika dihadapkan dengan perasaan 

kecewa dan bosan pada sesuatu, tidak akan merubah haluan atau memilih mundur, 

orang tersebut akan tetap berusaha pada hal yang telah dipilihnya. Sejalan dengan 

teori tersebut, penelitian Vertika (2020) menjelaskan bila seseorang dengan derajat 

grit yang tinggi dapat berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya sehingga mampu 

mampu meraih sukses. Orang yang gigih akan lebih dapat mencapai tujuannya dan 

memenuhi kebutuhan atau kepuasan dirinya sehingga akan berusaha keras 

menghadapi tantangan dan mempertahankan usahanya. (IndoPositive) 

Contoh kasusnya adalah di lingkungan Dk. Karangnongko Ds. Ketandan 

Klaten Utara hampir semua siswa Sekolah Dasar mereka tidak bisa konsentrasi 

belajar melalui daring. Hal ini sudah diobservasi sejak bulan September 2020. 

Walaupun setiap pagi mereka mengerjakan tugas dari sekolahan yang tetapi pikiran 
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mereka terburu-buru untuk bermain sama temannya ataupun malas. Tidak semua 

siswa itu mendapat perhatian khusus dari orang tuanya karena orang tua sibuk 

bekerja dari pagi sampai sore. Hal ini sudah diamati Peneliti sejak berlakunya daring. 

Jika dalam hal ini orang tua akan membiarkannya saja maka akan membuat dampak 

buruk terhadap anaknya. Karena siswa sekolah dasar belum bisa mengkontrol waktu 

maka dari itu perhatian orang tua sangat lah penting agar kegigihan anaknya selalu 

terjaga meskipun dalam keadaan sistem pembelajaran daring. Pendidik tidak dapat 

menjamin peserta didik telah mengerti berbagai materi yang di sampaikan. Kendala 

jelas akan selalu ada dalam penerapan sistem baru, termasuk dalam pembelajaran 

daring. Terlebih lagi pada jenjang sekolah dasar, dimana usia anak masih tergolong 

sangat muda dan penuh dengan dunia bermain. Kemampuan anak dalam 

mengoperasikan gadget juga belum maksimal. Pembelajaran daring menimbulkan 

berbagai permasalahan terutama di sekolah dasar. Peserta didik di sekolah dasar 

seharusnya mendapat pendidikan dasar yang bersumber dari gurunya atau dengan 

kata lain mereka belum mampu untuk memahami suatu materi sendiri. Namun, 

dengan pembelajaran daring guru tidak dapat mengawasi peserta didiknya, tidak 

dapat memastikan apakah peserta didik mengerti atau tidak, sedang penilaiaan atau 

evaluasi tetap harus dilakukan. Hal ini menyebabkan orang tua harus turun tangan 

untuk mengajari anaknya atau membantu anak dalam mengerjakan 

tugas.  Pembelajaran daring siswa sekolah dasar bagi beberapa orang tua yang 

memiliki cukup waktu luang mungkin ini buka suatu kendala yang berarti, namun 

bagi orang tua yang bekerja dan tidak memiliki cukup waktu luang mungkin ini akan 

menjadi hal yang menyusahkan. Selain memikirkan pekerjaan sendiri rupanya harus 
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memiliki pekerjaan tambahan untuk menjadi guru si anak selama di rumah. Hingga 

muncul pernyataan “bukan anak yang sekolah, tetapi orang tuanya”. 

Hal ini di sebabkan sebelum memahamkan ke anak, orang tua harus 

mempelajari materi anaknya terlebih dahulu. Bukan hal yang mudah bagi orang tua 

memahamkan anaknya tentang materi pelajaran, apalagi latar belakang orang tua 

yang juga beragam. Permalasahan rupanya juga timbul dimana timbul kekerasan 

karena orang tidak sabar ketika mengajar anaknya. Hal ini seharusnya kembali 

menjadi perhatian, agar menemukan solusi untuk pembelajaran yang efektif dalam 

masa pandemi ini khususnya pada jenjang sekolah dasar, karena ternyata 

pembelajaran daring untuk jenjang sekolah dasar belum bisa di katakan efektif.  

Maka dari itu perhatian orang tua sangat berpengaruh dalam kegigihan (Grit) 

anaknya yang masih di bangku Sekolah Dasar. Peran orang tua disini selain menjadi 

pengganti guru tetapi juga kasih semangat kepada anaknya bahwa di situasi pandemi 

ini tidak boleh bermalas-malasan harus tetap semangat dan kasih dorongan agar tetap 

gigih supaya cita-cita mereka bisa tercapai. Karena dengan adanya sistem daring ini 

orang tua harus bisa menekankan kepada anaknya bahwa harus tetap gigih. 

1.2. Rumusan Masalah 

Setelah memperhatikan latar belakang masalah penulis menentukan masalah, 

masalah penulis yang diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan antara Perhatian Orang Tua dengan Grit  Siswa Sekolah 

Dasar dalam belajar di Masa Pandemi? 
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2. Bagaimana tingkat Perhatian Orang Tua dengan Grit Siswa Sekolah Dasar di 

Masa Pandemi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan Perhatian Orang Tua dengan Grit Siswa Sekolah 

Dasar di masa pandemi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Adapun manfaat teoritik dalam penelitian ini sebagai penambahan dan 

pengembangan keilmuan psikologi, khususnya dibidang psikologi pendidikan, 

terutama yang berkaitan dengan, perhatian orang tua dan grit. Penelitian ini 

diharapkan juga mampu memberikan informasi tentang hubungan antara perhatian 

orang tua dengan Grit siswa sekolah dasar dimasa pandemi. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengertian seberapa penting Perhatian orang tua dalam grit 

Siswa Sekolah Dasar dimasa Pandemi. 

b. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

untuk orang tua dan siswa dalam menghadapi situasi proses belajar dimasa 

pandemi. 

c. Selain ini peneliti juga berharap orang tua dapat memperhatikan grit anak 

dalam mengatasi masa pandemi. 
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d. Peneliti juga berharap bisa menambah perhatian orang tua dengan grit anak 

dimasa pandemi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Hubungan Perhatian 

Orang Tua Dengan Grit Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemi yang berada di 

Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten adalah sebagai 

berikut: 

Hasil uji hipotesis menujukkan koefisien korelasi (r) yaitu signifikan untuk 

variabel perhatian orang tua dengan grit sebesar p<.01. Dalam penelitian ini perhatian 

orang tua memiliki hubungan dengan grit, hasil perhitungan dapat ditulis dengan r= 

0.323, p<.01. hal ini berarti hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara perhatian orang tua dengan grit. 

Dengan melihat koefisien determinan sebesar 10.4% sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain misalnya faktor pembawaan, kebiasaan, dan kewajiban. 

 

5.2.  Saran  

5.2.1.  Bagi Subjek  

 Disarankan agar subjek lebih aktif dalam menjalani pembelajaran daring 

di masa pandemi ini, walaupun kurang perhatian atau pendampingan dari orang tua 

saat sedang daring. Selain itu juga subjek harus bisa tetap gigih, karena kegigihan 

berdampak panjang. 
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5.2.2.  Bagi Orang Tua 

 Orang tua harus memberikan pendampingan yang bersifat mendidik disaat 

pembelajaran daring berlangsung. Karena perhatian orang tua sangat mempengaruhi 

akademik anaknya. 

5.2.3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

a.  Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, disarankan 

supaya mempertimbangkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan 

perhatian orang tua maupun grit. Seperti pengaruh perhatian orang tua dengan grit 

siswa sekolah dasar dimasa pandemi, dan lain-lain.  

b. Perbaikan alat ukur karena masih banyak aitem yang gugur. 
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