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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat dibina, dididik, dan 

mengembangkan potensi yang di milikinya. Sehingga tujuan pendidikan untuk 

menjadikan anak didik menjadi manusia yang berkualitas, mempunyai akhlak 

yang baik, dan bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II, pasal 3 yang berbunyi:  

Pendidikan nasional berfungsi menghubungkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003:5).       

Pada dasarnya pendidikan yang di peroleh anak yaitu pada pendidikan 

formal seperti di sekolah. Pendidikan formal adalah usaha sadar, terencana, dan 

sistematis oleh pendidik dalam melaksanakan tugasnya yang bertujuan untuk 

mengambangkan kepribadian, kecerdasan dan kemampuan peserta didik ke arah 

yang lebih baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 

serta mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi.  

Keberhasilan siswa dalam pendidikan dapat dilihat dari prestasi belajar 

mereka di sekolah khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dengan pembelajaran yang baik siswa dapat memperoleh hasil yang maksimal. 
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Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari sebuah 

aktivitas(Hamdani, 2011:138). 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar salah satunya yaitu faktor 

eksternal yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang lebih banyak 

mempengaruhi kegiatan belajar adalah orangtua dan keluarga siswa itu sendiri. 

Sifat-sifat orangtua, praktik pengelolaankeluarga, ketegangan keluarga, dan 

demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat memberi dampak baik atau 

buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang di capai oleh siswa. Dari 

pernyataan tersebut dikatakan bahwa keluarga dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa (Muhibbinsyah, 2010:135). 

Maka dari itu peran orangtua sangat dominan yaitu untuk memberikan 

motivasi dan semangat kepada anak agar memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan. Berbeda halnya dengan anak yang sudah tidak mempunyai orangtua 

salah satunya ayah (yatim). Anak yatim adalah anak dari orangtua tunggal 

disebabkan karena ayahnya meninggal dunia. Pada saat ini peran orang tua dan 

peran dari respon lingkungan sangat diperlukan bagi anak sebagai “penguat” 

untuk setiap perilaku yang dilakukannya. “Keutuhan” orang tua (ayah dan ibu) 

dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki 

dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri  (Shochib, 2000:18).   

Dengan demikian anak yang berstatus yatim merasa kurang di perhatikan, 

kurang motivasi, dan pendidikannya pun terabaikan. Namun, anak yatim 

sebagaimana anak lainnya berhak untuk memperoleh perawatan dan pendidikan. 

Jika dilihat dari fisik atau penampilan, anak yatim sama hal nya dengan anak 

normal yang lainnya namun berbeda dengan kondisi psikis. Secara kejiwaan 

mereka memiliki kepribadian yang tidak sempurna contohnya mudah marah, 

bersikap masa bodo, kurang respect, merasa bebas, dan terkadang kurang ada rasa 

hormat pada orang di sekitarnya, dikarenakan figur ayah yang telah hilang dalam 

kehidupannya (Prawiro).  
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Pada sekolah SMP Al-Ihsan Boarding School Bandung, penulis 

menemukan beberapa informasi masalah yang dialami oleh anak yatim pada 

umumnya. Ada 37 siswa yang berstatus yatim, 20 laki-laki dan 17 perempuan 

diantaranya kurangnya motivasi dan semangat untuk belajar dikarenakan tidak 

adanya sosok orangtua sebagai figur yang menjadi pengayom dan pendukung bagi 

mereka. Kurangnya motivasi dan semangat pada diri anak yatim akan mebuat 

mereka malas belajar sehingga jarang masuk kelas. Kalaupun mengikuti 

pembelajaran, mereka cenderung pemurung dan kurang aktif. Hal ini terlihat 

ketika pendidik sedang melaksanakan pembelajaran di kelas kebanyakan siswa 

yatim tidak mermerhatikan guru ketika sedang menerangkan, suka melamun, 

kurang bersosialisasi dengan teman nya, sering tidak mengerjakan tugas. Jadi 

partisipasi mereka dalam mengikuti pembelajaran kurang berkontribusi, sehingga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar yang kurang optimal khususnya pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Dari pemaparan diatas, terdapat hubungan yang signifikan antara 

kedudukan anak yatim dengan prestasi belajar mereka di sekolah khususnya pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk itu pemaparan diatas merupakan 

masalah  penting dan kompleks yang perlu dibenahi. Karena setiap anak berhak 

memiliki masa depan yang cerah melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 39 Tahun 1999 pasal 31 ayat 1 

dan 2 berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Meskipun 

dengan banyaknya kekurangan yang dimiliki baik dari segi fisik atau psikis. Oleh 

karena itu kita sebagai pendidik dan orang terdekat dari anak yatim perlu untuk 

mendukung, memberikan motivasi dan semangat terhadap anak yatim sehingga 

mereka bisa percaya diri dalam menjalankan kehidupan.  

Berdasarkan pemaparan tersebut mengenai keadaan anak yatim hubungan 

nya dengan prestasi belajar mereka di kelas, Kesimpulan nya kehadiran sosok 

orangtua dalam kehidupan anak sangat penting untuk menjadi motivasi dan 

penyemangat mereka dalam belajar. Dengan demikian penulis perlu untuk 

mengangkat penelitian yang berjudul PENGARUH KEADAAN ANAK YATIM 
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TERHADAP PRESTASI BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PENDDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi penelitian di SMP Al-

Ihsan Boarding School Bandung).   

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadaan anak yatim di SMP Al-Ihsan Boarding School 

Bandung? 

2. Bagaimana prestasi belajar anak yatim di kelas SMP Al-Ihsan Boarding 

School Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh keadaan anak yatim terhadap prestasi belajar 

kognitif siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi 

penelitian di SMP Al-Ihsan Boarding School Bandung)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah 

1. Mengetahui keadaan anak yatim SMP Al-Ihsan Boarding School 

Bandung  

2. Mengetahui presatasi belajar anak yatim SMP Al-Ihsan Boarding 

School Bandung 

3. Mengetahui pengaruh keadaan anak yatim terhadap prestasi belajar 

kognitif  siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (SMP Al-

Ihsan Boarding School Bandung) 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, manfaat yang dapat diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai pengaruh 

keadaan anak yatim terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  
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2. Secara praktis 

Dari segi praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak, terutama pihak yang berkaitan dengan dunia 

pendidikan, yaitu: 

a. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 

menyeluruh kepada pengelola PAI dan para pemimpin UIN Bandung, 

tentang kondisi pelaksanaan pembelajaran keagamaan (PAI) di SMP 

AL-Ihsan Boarding School Bandung, serta pengaruh keadaan anak 

yatim terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

b. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan 

memberikan kontribusi bagi pihak sekolah dalam melaksanakan suatu 

proses pembelajaran.  

c. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

pemikiran dan memberikan pengetahuan tambahan mengenai 

penyelesaian maslah dalam suatu proses pembelajaran.  

E. Kerangka Berfikir 

Kata yatim‟ berasal dari bahasa Arab. Yatim dalam bentuk jamak ‘yatama’ 

atau „aitam‟, berarti anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum ia baligh 

(dewasa), baik dalam keadaan kaya atau miskin, berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan, beragama Islam maupun non muslim(Chomaria, 2008:13). 

Kalimat anak yatim terdiri dari kata anak dan yatim. Anak yatim menurut 

Undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-

undang, 2006). Kemudian para pakar bahasa megartikan yatim sebagai seorang 

anak (yang belum dewasa) yang di tinggal mati oleh ayahnya, pandangan tersebut 

dalam pembahasan ini besumber fungsi ayah terhadap anak, sebagai penanggung 
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jawab tugas pelindung, pengawas dan pengayom dalam hidupnya (Shihab, 

2002:283).  

Dalam hidup ini begitu banyaknya duka dan derita yang menghampiri 

kehidupan ini. Ia memang tidak pandang bulu terhadap siapapun. Gambaran 

tersebut merupakan sebagian dari derita kehidupan yang dialami oleh sebagian 

diantara kita, dan  kepahitannya mereka rasakan dalam masa yang panjang. 

Kepahitan yang dirasakan oleh orang-orang lemah, yang terlebih dahulu 

merasakannya sebelum merasakan manisnya kehidupan. Mereka itu ialah anak-

anak yatim, anak yang kehilangan sosok yang mencari bekal hidupnya, sebelum 

mereka tahu pekerjaan, membimbing mereka sebelum mereka tahu apa-apa, 

terlebih lagi mereka dikejutkan dengan kabar bahwa ayahnya telah meninggal 

sebelum mereka merasakan perlindungan dari sosok ayah. Untuk itu di dalam 

keluarga tidak ada sosok ayah yang menjadi pemimpin, maka keluarga tersebut 

bisa dikatakan tidak sempurna.  

Keluarga merupakan lingkungan diamana beberapa orang yang masih 

memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai 

sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang msaih mempunyai 

hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan 

lain sabaginya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum 

menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam 

masyarakat(Soekanto, 2004:23).  

Peran keluarga disini adalah seberapa besar keluarga memberikan 

kehangatan untuk anak. untuk itu anak yang berstatus yatim bisa berdampak tidak 

baik bagi jiwa mereka dikarenakan kurangnya motivasi dan semangat yang di 

terima dari keluarganya.     

Bagi anak yatim yang ditinggal mati oleh sang ayah sebelum ia remaja, 

akan mengalami kecemasan terhadap kelangsungan hidupnya. Ayah sebagai 

simbol pemenuh kebutuhan ekonomi keluarga telah berpulang. Siapa yang akan 

menanggung makan, pakaian, serta tempat tinggalnya? Selain itu, si anak juga 
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membutuhkan pendidikan yang harus dipersiapkan alokasi dananya. Bagaimana 

jika tiba-tiba ia (dan ibunya) sakit? Ini juga permasalahan penting dan mendesak 

yang harus mereka pikirkan sendiri.  

Begitu pun yang terjadi jika si anak ditinggal mati oleh ibunya. Anak ini 

sering dijuluki sebagai anak piatu. Padahal sebutan anak yatim juga bisa 

disematkan pada anak dalam kondisi demikian. Anak yang ditinggal mati ibunya, 

memiliki kondisi yang lebih parah. Sebab, ibu merupakan simbil kasih sayang, 

perhatian, pngayom, perawat serta pendidik bagi anak-anaknya. Anak yang 

kekurangan makan, akan mengakibatkan kekurangan gizi dan sakit. Namun jika 

anak kekurangan kasih sayang, maka ia tidak pernah mempunyai perasaan aman. 

Selain itu ia akan merasa cemas, curiga, kegagalan belajar untuk mencintai. Ini 

merupakan ketermpilan dasar dan dibutuhkan setiap orang untuk berhubungan 

dengan orang lain. Jadi, kekurangan kasih sayang bisa berakibat terhambatnya 

pola untuk menjalin hubungan dengan orang lain, seumur hidup si anak 

(Chomaria, 2008:14).  

Prestasi belajar pada dasarnya adalah hasil belajar atau bentuk perubahan 

tingkah laku yang diharapkan mempunyai target atau tujuan pembelajarn yang 

meliputi 3 (aspek) yaitu:  

1. mengetahui (knowing) 

2. terampil mengerjakan yang ia ketahui (doing) 

3. melaksanakan yang ia ketahui secara terus menerus (being)  

Prestasi belajar adalah suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam 

mencapai  tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program (Muhibbinsyah, 

2010:150).Adapun menurut Benjamin S. Bloom, sebagaimana dikutip oleh Abu 

Muhammad Ibnu Abdullah (2008) bahwa hasil belajar dapat di klasifikasikan ke 

dalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.  

Tujuan prestasi belajar yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan yang 

telah dicapai oleh siswa dalam kurun waktu tertentu (Muhibbinsyah, 2010). Pada 

indikator prestasi belajar ada aspek kognitif yang mencakup:mengingat, 



 

8 
 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Prestasi 

dalam bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik  terhadap peserta didik yang telah mengikuti 

proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau 

instrumen yang relevan. Jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran terhadap 

usaha peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk 

huruf, kalimat maupun simbol yang menceritakan hasil belajar yang telah dicapai 

oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Selain itu prestasi belajar juga 

adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik kemudian 

diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. Dalam hal ini, prestasi 

belajar siswa berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah upaya membidikan agama Islam atau 

ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of live (pandangan dan sikap 

hidup) dapat berwujud: 1) Segenap kegiatan seseorang yang dilakukan seseorang 

tau lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam 

menanamkan dan/atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya. 2) 

Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atu lebih yang 

dampaknya adalah tertanamnya dan/atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan 

nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak   

Secara oprasional prestasi belajar PAI dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa yang diukur melalui test ulangan tengah semester, ujian akhir 

semester, tugas terstuktur, penilaian aktivitas harian, portopolio, dan lain-lain. 

Prestasi belajar PAI tersebut secara administrasi indikatornya dilihat dari nilai 

yang terdapat pada daftar nilai siswa yang ada pada guru PAI. 

Berdasarkan sampel penelitian pada siswa kelas VIII ASMP Al-Ihsan 

Boarding School Bandung dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi 

belajar antara siswa anak yatim dengan presatasi belajar siswa yang mempunyai 

orangtua lengkap (humoris), karena motivasi belajar anak yatim lebih rendah 

daripada motivasi belajar siswa yang mempunyai orangtua lengkap. Sehingga 
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menyebabkan menurunnya prestasi belajar siswa anak yatim, oleh karena itu 

status anak yatim memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa di sekolah khususnya prestasi belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:(Chomaria, 2014:2 )             Sumber:(Krathwol, 

2017:44) 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau 

rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka 

(Martono, 2010:57). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah semakin baik keadaan 

anak yatim maka motivasi pun akan semakin kuat dan semakin baik pula prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan sebaliknya 

semakin buruk keadaan anak yatim maka semakin rendah pula motivasi dan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

KORELASI  

TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR PAI (Variabel Y) 

Aspek kognitif:  

1. Mengingat  

2. Memahami  

3. Mengaplikasikan  

4. Menganalisis  

5. Mengevaluasi  

6. Mencipta  

RESPONDEN/SISWA 

PENGARUH KEADAAN 

ANAK YATIM (Variabel X) 

1. Kurang kasih sayang 

2. Merasa tidak aman   

3. Merasa cemas  

4. Curiga  

5. Kegagalan belajar 

untuk mencintai  
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Penelitian ini menyoroti dua variabel yaitu pengaruh keadaan anak yatim 

sebagai variabel pertama (X) dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam sebagai variabel kedua (Y).  

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% untuk mengetahui adanya 

korelasi antara dua variabel yaitu variabel keadaan anak yatim dengan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kriteria pengujinya 

apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima, dan 

sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis nol (Ho) 

diterima. 

G. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu 

Dalam penelitian terlebih dahulu ini, diharapkan peneliti dapat melihat 

perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat diperhatikan kekurangan dan 

kelebihan mengenaipenelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan.  

Pertama adalah penelitian oleh Larisa Patrisia Prista, NIM 131114032 

dengan judul “Pola Ekspresi Emosi Anak Yatim Piatu”, mahasiswa jurusan Ilmu 

Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendiidkan Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Cara mengekspresikan emosi positif anak yatim piatu beragam. Ketika 

mengalami kejadian yang menyenangkan, anak yatim piatu cenderung 

tertawa, senyum-senyum, mengajak temannya bermain, dan berani 

mengungkapkan rasa sayang kepada kakaknya dengan memeluk sang 

kakak. Ada pula anak yatim piatu yang mengekspresikan emosi positif 

dengan menenangkan diri ketika ada masalah tertentu, ketika bahagia 

mengeksprsikan dengan tertawa, berdoa, bersikap lebih baik kepada 

temannya bahkan sama orang tidak kenal. Ketika mengalami kejadian 

tertentu, anak yatim piatu mampu mengekspresikan emosi positif seperti 

tertawa, atau ceria ketika bermain bersama teman-teman di panti.  
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2. Cara mengekspresikan emosi negatif anak yatim piatu beragam. Ada anak 

yatim piatu yang cenderung mengekspresikan emosi negatif dengan 

menjauhi temannya, ketakutan saat kondisi tertentu. Memiliki pikiran 

irasional seperti marah kepada Tuhan, ketika kehilangan orang tua, 

menangis, diam, dan murung. Anak yatim piatu dalam mengekspresikan 

emosi negatif dengan menyendiri, menangis, menjawab temannya dengan 

nada sinis, dan ada keinginan untuk memarahi temannya dan berbicara 

kasar.  

3. Anak yatim piatu memiliki pola ekspresi emosi posiif beragam. Ketika 

mengalami kejadian tertentu anak yatim piatu cenderung berfikir bahwa 

temannya baik karena mau berteman dengannya, ketika anak yatim piatu 

berfikir bahwa temannya baik, maka anak yatim piatu merasa senang, 

kemudian yang dilakukan saat itu adalah berprilaku baik juga kepada 

temannya. Anak yatim piatu cenderung berfikir untuk terus 

mengembangkan bakat dan merasa percaya kepada kemampuan dirinya. 

Yang anak yatim piatu rasakan saat itu adalah senang, kemudian terus 

mengembangkan bakatnya.  

4. Dampak yang ditimbulkan dari ekspresi emosi positif anak yatim piatu 

beragam. Ketika mengalami kejadian tertentu, anak yatim piatu cenderung 

lebih bahagia, terkadang mangajak temannya bermain, mengucapkan 

terima kasih kepada orang yang baik kepadanya, mendoakan orang yang 

berprilaku baik kepadanya. Dampak yang ditimbulkan dari ekspresi emosi 

positif pada anak yatim piatu beragam, seperti semakin bisa menerima diri, 

semakin mampu mengetahui bakat yang dimiliki, lebih semangat dalam 

menjalankan aktivitas, dampak bagi orang lain yaitu temannya juga 

memberi semangat dan dukungan kepada anak yatim piatu tersebut. 

Dampak internal yang ditimbulkan dari ekspresi emosi positif pada anak 

yatim piatu adalah lebih bahagia dan bersikap lebih baik kepada temannya, 

dampak eksternal yang ditimbulkan adalah temannya lebih senang ketika 

berada didekat anak yatim piatu.  
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5. Pola-pola ekspresi negatif pada anak yatim piatu merasa kehilangan, sedih, 

galau, dan merasa takut. Ketika mengalami kejadian tertentu anak yatim 

berfikir sudah tidak ada lagi yang sayang kepadanya, dan berfikir akan 

kesepian. Tindakan yang dilakukan adalah curhat atau menceritakan 

permasalahan yang dialami kepada orang terdekat. Ada pula anak yatim 

piatu yang merasa tidak ada gunanya lagi sekolah jika yang dibanggakan 

sudah tidak ada lagi, berfikir bahwa Tuhan tega mengambil orang yang dia 

sayang, kemudian yang dilakukan hanya berdiam diri, menangis dan 

terkadang merenung.   

6. Dampak yang ditimbullkan dari ekspresi emosi negatif anak yatim piatu 

beragam.Anak yatim piatu cenderung curhat atau menceritakan 

masalahnya kepada orang terdekat, ketika mengalami kejadian yang 

menyedihkan anak yatim piatu menjadi lebih pendiam dan terkadang iri 

melihat teman-temannya yang masih memiliki orang tua,setelah memarahi 

temannya anak yatim piatu menyesali perbuatannya dan meminta maaf. 

Dampaknya yaitu sering menangis, tidak bersemangat melakukan aktifitas 

ketika kehilangan orang tua, dari kejadian yang membuat anak yatim piatu 

sedih membuatnya semakin kuat, dampak bagi temannya yaitu terkadang 

kesal dengan sikap anak yatim piatu yang tiba-tiba berdiam diri.  

7. Cara anak yatim piatu mengatasi dampak negatif dari ekspresi emosi 

negatif beragam. Terdapat anak yatim piatu yang mencoba memaafkan 

temannya, ada juga yang berusaha menghibur diri ketika sedang sedih, 

menceritakan masalahnya kepada orang terdekat agar mendapat solusi, 

berdoa ketika sedang bersedih, dan memaafkan temannya.  

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola ekspresi emosi anak yatim piatu 

beragam, terdapat anak yatim piatu yang lebih senang ketika memiliki 

banyak teman, lebih senang ketika berada di rumah karena bisa dekat 

dengan keluarga. Ada salah satu faktor yang mempengaruhi pola ekspresi 

emosi anak yatim piatu yaitu ketika salah satu temannya yang selalu 

berusaha mendekati orang-orang terdekat anak yatim piatu, perasaan tidak 

suka muncul. Anak yatim piatu senang ketika berada di Panti, karena 
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belajar mengahargai orang lain, bisa bergabung dengan berbagai agama, 

dan bisa ketemu teman-teman berbagai daerah. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola ekspresi positif anak yatim piatu juga ketika bisa 

menyalurkan bakat yang dimiliki seperti, anak yatim piatu senang ketika 

memiliki banyak teman. Ada salah satu faktor yang mempengaruhi pola 

ekspresi negatif anak yatim piatu yaitu ketika kehilangan orang yang 

disayang atau kehilangan orang terdekat atau kehilangan orang tua. 

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Larisa Patrisia Prista membahas 

mengenai pola ekspresi emosi anak yatim piatu dengan menggunakan metode 

kualitatif hampir sama dengan penulis tapi penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode kuantitaifdan dihubungkan dengan variabel Y yaitu prestasi 

kognitif.   

Penelitian yang kedua adalah “Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan 

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi 

Penelitian pada Anak Yatim di SMP YPMS Kedaung)” penelitian oleh Siti 

Khodijah NIM: 106011000177 mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara motivasi 

belajar dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Hal ini dilandaskan 

atas hubungan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam studi penelitian pada anak yatim di SMP 

YPMS Kedaung menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan, 

terbukti dengan tingginya nilai hasil analisis data yang diperoleh dan besarnya 

sumbangan yang diberikan terhadap prestasi belajar. Dapat dikatakan bahwa 

motivasi belajar sangat berperan terhadap prestasi belajar anak yatim di sekolah. 

Di mana kalau motivasi belajar anak yatim tinggi maka proses pembelajaran anak 

yatim di sekolah dapat mencapai kesuksesan, sehingga akan mencapai prestasi 

belajar yang optimal. Jadi semakin tinggi motivasi belajar, maka akan semakin 

baik pula prestasi belajar mereka di sekolah.  
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Perbedaan:penelitian yang dilakukan Siti Khadijah, menggunakan variabel 

X motivasi belajar , sedangkan variabel X yang diteliti penulis adalah keadaan 

anak yatim   

Berikutnya adalah penelitian oleh Zulfa An‟nisa Wafa 100120253, 

mahasiswa  Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Kesejahteraan Subjektif 

Pada Anak Yatim Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Purworejo”. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa 1). Anak yatim merasa lebih sejahtera berada di 

panti asuhan daripada di rumah karena adanya kebersamaan, kedisiplinan dan 

fasilitas yang memadai 2). Anak yatim lebih merasa sejahtera di rumah daripada 

di panti karena dapat berkumpul bersama keluarga 3). Kesejahteraan anak 

yatimdipengaruhi oleh faktor pikiran, pendidikan, pekerjaan, perekonomian, 

kepribadian, semangat belajar, dukungan sosial berupa keluarga, teman dan 

masyarakat, dan 4). Pendidikan non formal di panti asuhan yang berupa 

pendidikan keagamaan lebih berpengaruh bagi kesejahteraan anak yatim.  

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Zulfa An‟nisa Wafa membahas 

mengenai kesejahteraan subjektif pada anak yatim sedangkan penulis membahas 

mengenai keadaan anak yatim.    


