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ABSTRAK 

 

Masa balita adalah masa emas dalam rentang perkembangan seorang individu. Berdasarkan hasil 
survey awal menunjukkan masih ada anak yang mengalami keterlambatan perkembangan. 

Perbedaan pengasuhan dari ibu yang bekerja diluar rumah dan ibu rumah tangga dapat 
mempengaruhi perkembangan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan 

perkembangan anak usia pra sekolah (3-6 tahun) pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. 

Desain penelitian komparatif dengan pendekatan Cross Sectional dengan populasi ibu dan anak 
usia pra sekolah sebanyak 125, sampel yang diambil sebanyak 95 sesuai kriteria inklusi yang telah 
ditetapkan dengan menggunakan Stratified Random Sampling. Data penelitian ini adalah hasil 

jawaban kuisioner tertutup dari jawaban variabel independen ibu bekerja dan ibu tidak bekerja dan 
jawaban dari variabel dependen perkembangan dengan KPSP. Data ditabulasi dianalisis dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney U-Test. 

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan anak usia pra sekolah pada ibu bekerja sebagian 

besar meragukan (51,1%) dan perkembangan anak usia pra sekolah pada ibu tidak bekerja sebagian 
besar sesuai (63%). Hasil  pengujian dengan uji Mann- Whitney U-Test diperoleh nilai Z: -3.280 

dengan signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,05). 

Ini menunjukkan bahwa antara perkembangan anak usia pra sekolah pada ibu bekerja dan ibu tidak 
bekerja ada perbedaan signifikan, dengan arah komparasi negatif.  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu adanya penyuluhan dari tenaga kesehatan kepada para 

ibu bekerja agar lebih bisa menstimulasi perkembangan anak.    
 

Kata kunci: Perkembangan Anak Usia Pra Sekolah, Ibu Bekerja, Ibu Tidak Bekerja 
 

PENDAHULUAN 

 
Suatu perjalanan hidup yang dilalui 

seorang anak adalah tumbuh kembangnya. 

Pertumbuhan mempunyai dampak terhadap 
aspek fisik, sedangkan perkembangan adalah 

segala perubahan yang terjadi pada anak baik 

secara fisik, kognitif, emosi maupun 
psikososial (Soetjiningsih, 1998). Meskipun 

pertumbuhan dan perkembangan mempunyai 

arti yang berbeda, akan tetapi keduanya saling 

mempengaruhi dan berjalan secara simultan. 
Pertambahan ukuran fisik akan disertai 

dengan pertambahan kemampuan anak. 
Proses tumbuh kembang dimulai dari kepala 
ke seluruh anggota badan, misalnya mulai 

melihat, tersenyum, mengangkat badan, 

duduk, berdiri, berjalan, sampai berlari 
(Nursalam, 2005). 

Menurut Hidayat, A.Azis, (2005), 
tumbuh kembang anak terdiri dari beberapa 

tahapan dan tiap-tiap tahapan mempunyai ciri 
tersendiri. Salah satu tahapan tumbuh 

kembang anak adalah usia pra sekolah (3-6 
tahun). Keberhasilan penerimaan pada tahap 
tumbuh kembang anak sebelumnya adalah 

penting bagi anak pra sekolah (3-6 tahun) 

untuk memperbaiki tugas-tugas yang sudah 

dikuasai pada masa toddler. Usia pra sekolah 
mempunyai karakteristik sendiri, masa ini 

sebagai masa persiapan anak menuju periode 
sekolah, kemampuan interaksi dengan anak 
lain dan orang dewasa menggunakan bahasa 

untuk menunjukkan kemampuan mental, 

bertambahnya perhatian terhadap waktu dan 

ingatan. 
Masalah penyimpangan tumbuh 

kembang anak yang terjadi dimasyarakat 

memang sangatlah bervariasi, sebagai ilustrasi 
dapat dikaji sepuluh macam kasus yang 

terbanyak ditemukan pada penderita baru 

rawat jalan klinik Tumbuh Kembang RS 
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Dr.Soetomo tahun 2005. Kasus keterlambatan 

perkembangan berada di posisi pertama yaitu 
dengan jumlah 205 kasus, kemudian diurutan 

kedua keterlambatan bicara dengan jumlah 

190 kasus, keterlambatan motorik 133 kasus, 
Down Syndrome 45 kasus, Cerebral Palsy 33 
kasus, Microcephaly 22 kasus, Autis/ADHD 

20 kasus, epilepsi 14 kasus, hydrocephalus 13 

kasus, dan retardasi mental 12 kasus 
(Irmawati, 2005). 

Hasil praktek DDTK yang dilakukan 

oleh mahasiswa STIKES Muhammadiyah 
Lamongan pada bulan Januari 2015 di TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal II Perumnas Made 

Lamongan dari jumlah total 94 murid pada 

murid Playgroup, TK A, dan TK B didapatkan 
hasil bahwa 10% murid tidak dapat diuji 

(Untestable), 30% mengalami penyimpangan 
perkembangan dan 60 % perkembangannya 
sesuai. Dari data tersebut dapat diketahui 

bahwa masih ada keterlambatan 

perkembangan pada anak usia pra sekolah di 
TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Perumnas 

Made Lamongan. 

Berdasarkan hasil survey awal yang 
dilakukan oleh peneliti pada hari senin tanggal 
10 Januari 2011 di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal II Perumnas Made Lamongan 

didapatkan hasil bahwa dari 10 murid terdapat 
20% murid tidak dapat diuji (Untestable), 20 

% mengalami penyimpangan perkembangan 
dan 60 % perkembangannya sesuai. Hal itu 
menunjukkan masih ada anak yang 

mengalami keterlambatan perkembangan. 

Perkembangan anak yang normal 

sangat tergantung pada faktor genetik dan 
faktor lingkungan bio-psikososial (Umek, 
Socan, Bajc, & Peklaj, 2008). Faktor genetik 

merupakan modal dasar dalam mencapai hasil 
akhir proses tumbuh kembang anak. Melalui 

instruksi genetik yang terkandung di dalam sel 

telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan 

kualitas dan kuantitas tumbuh kembang. 
Lingkungan merupakan faktor yang sangat 

menentukan tercapai atau tidaknya potensi 

bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan 
memungkinkan tercapainya potensi bawaan, 

sedangkan yang kurang baik akan 

menghambatnya. Lingkungan ini merupakan 
lingkungan bio-fisiko-psiko-sosial yang 
mempengaruhi individu setiap hari mulai dari 

konsepsi sampai akhir hayatnya. Lingkungan 

biologis antara lain : ras/ suku bangsa, jenis 

kelamin, umur, dan gizi. Faktor fisik antara 

lain : cuaca, sanitasi, keadaan rumah, dan 
radiasi. Faktor Psikososial antara lain: 

motivasi belajar, hukuman yang wajar, stress, 

sekolah, cinta dan kasih sayang, kualitas 
interaksi anak-orang tua,dan stimulasi 
(Soetjiningsih, 1998). 

Peran orang tua terhadap 

perkembangan anak sangat diperlukan 
terutama pada saat mereka masih berada di 

usia balita karena pada masa ini anak mulai 

mengembangkan kemampuan dasar yang 
dimilikinya. Interaksi antara anak dan orang 
tua, terutama peranan ibu sangat bermanfaat 

bagi proses perkembangan anak secara 

keseluruhan karena orang tua dapat segera 
mengenali kelainan proses perkembangan 

anaknya sedini mungkin dan memberikan 
stimulasi pada tumbuh kembang anak yang 
menyeluruh dalam aspek fisik, mental, dan 

sosial. Peranan ibu tentang perkembangan 

anak sangat diperlukan, untuk membantu anak 
dalam mencapai tumbuh kembang yang 

optimal (Hurlock, 2003). 

Perbedaan pengasuhan dari ibu yang 
bekerja diluar rumah dan ibu rumah tangga 
dapat mempengaruhi perkembangan motorik 

dan personal sosial anak. Dalam hal ini ibu 

yang akan mempercayakan pengasuhan 
anaknya kepada para pengasuhnya atau 

pembantu, kakek nenek, tetangga, ataupun 
saudara-saudaranya. Pada ibu yang bekerja 
anak sering ditinggal ibu yang menyebabkan 

anak kurang mendapat kasih sayang, 

sedangkan dalam hal lain seperti materi dan 

pendidikan anak yang sudah tercukupi, anak 
seringnya mengabaikan ibu karena ada 
pengganti teman atau pengasuh dan lain-

lainnya. Ibu rumah tangga akan lebih dapat 
memelihara dan memperhatikan anak secara 

langsung mulai dari bayi hingga dewasa, 

karena ibu sebagai pengasuh, perawat dan 

pendidik bagi anak-anaknya (Prasetiya, 2007). 
Gangguan perkembangan spesifik 

pada anak tersebut dapat meliputi gangguan 

perkembangan membaca dan menulis, 
gangguan perkembangan berhitung, gangguan 

perkembangan berbahasa, gangguan 

perkembangan artikulasi, gangguan 
perkembangan motorik yang spesifik. 
Sehingga dapat mengakibatkan anak tidak 

dapat melanjutkan ke tingkat perkembangan 

selanjutnya (Hidayat, 2005). 
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Ibu yang bekerja meski dengan 

keterbatasan waktu yang dimilikinya, namun 
bila ia mampu memanfaatkan dengan 

maksimal waktu yang dihabiskan bersama 
anak-anaknya hasilnya jauh akan lebih 
optimal dibandingkan dengan ibu yang tidak 

bekerja. Kemampuan menghabiskan waktu 

yang berkualitas bersama anak-anaknya 

menjadi salah satu kemampuan yang wajib 
dimiliki dan terus dikembangkan 
(Nurmalitasari, 2015) 

 

METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian komparatif dengan 

pendekatan Cross Sectional dengan populasi 
ibu dan anak usia pra sekolah sebanyak 125, 

sampel yang diambil sebanyak 95 sesuai 

kriteria inklusi yang telah ditetapkan dengan 
menggunakan teknik sampling Stratified 
Random Sampling. Penelitian ini dilakukan 

mulai bulan September-Desember 2015. Data 

penelitian diambil dengan kuisioner tertutup 
dari jawaban variabel independen ibu bekerja 

dan ibu tidak bekerja dan  jawaban dari 

variabel dependen perkembangan dengan 
KPSP. Data ditabulasi dan dianalisis dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney U-Test. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
1) Jenis Kelamin anak 

 
Gambar 1  Diagram Distribusi Jenis Kelamin 

Anak Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

II Perumnas Made Lamongan Bulan 

Desember 2015 

Dari gambar 1 di atas dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 54 anak (57%). 
 

2) Umur anak 

Distribusi anak berdasarkan umur 
dikelompokkan sesuai dengan kelompok umur 

dalam KPSP (Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan), seperti pada gambar diagram 
sebagai berikut: 

 
Gambar 2 Diagram Distribusi Umur Anak di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Perumnas 

Made Lamongan Bulan Desember 
2015.   

Dari gambar 2 di atas dapat dijelaskan 

bahwa sebagian kecil responden berumur 60 

bulan sebanyak 23 anak (24%) dan sebagian 
kecil responden berumur 42 bulan sebanyak 8 

anak (8%). 
 

3) Umur Ibu 
Jumlah responden pada penelitian ini 

adalah 95 responden. Dan data responden 

berdasarkan kelompok umur dikelompokkan 
menurut teori Levinson adalah sebagai 
berikut: 

 
Gambar 3 Diagram Distribusi Umur Ibu di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Perumnas 

Made Lamongan Bulan Desember 

2015.  
Dari gambar 3 di atas dapat dijelaskan 

bahwa hampir sebagian responden berumur 
antara 33-39 tahun sebanyak 39 ibu (41%) 

dan sebagian kecil berumur antara 21-27 

tahun sebanyak 13 ibu (14%).  
 

4) Pendidikan Ibu 

 
Gambar 4 Diagram Distribusi Pendidikan Ibu di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 

Perumnas Made Lamongan Bulan 

Desember 2015.  
Dari gambar 4 di atas dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar ibu berpendidikan 

akademi/sarjana sebanyak 58 ibu (61%) dan 

57%
43%
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perempuan

10%
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42 
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40-65

1% 6%

32%
61%

Pendidikan Ibu
SD

SMP

SMA

akademi/sa

rjana



Perbedaan Perkembangan Anak Usia Pra Sekolah (3-6 Tahun) pada Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Perumnas Made Lamongan 

SURYA 75 Vol. 08, No. 01, April 2016 

 

sebagian kecil ibu berpendidikan SD 

sebanyak 1 ibu (1%). 
 

5) Pekerjaan Ibu 

 
Gambar 5 Diagram Distribusi Pekerjaan Ibu di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 

Perumnas Made Lamongan Bulan 

Desember 2015.  
Dari gambar 5 di atas dapat dijelaskan 

bahwa hampir sebagian pekerjaan ibu adalah 
ibu rumah tangga sebanyak 30 ibu (32%) dan 

sebagian kecil pekerjaan ibu adalah tenaga 

kesehatan sebanyak 3 ibu (3%). 
 

2. Data Khusus 
1) Interaksi Orang Tua dan Anak 
(1) Pengantar Anak Ke Sekolah 
Tabel 1 Distribusi Pengantar Ke Sekolah Anak 

Pada Ibu Bekerja Dan Ibu Tidak Bekerja 

di TK Bustanul Athfal 2 Perumnas Made 

Lamongan Bulan Desember 2015. 

No Pengantar Anak F % 

1. 
2. 

3. 

4. 

Ayah 
Ibu 

Nenek   

Lain-lain 

15 
54 

3 

23 

15,8 
56,8 

3,2 

24,2 

Jumlah 95 100 

Dari tabel 1 di atas dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar anak diantarkan oleh 

ibunya sebanyak 54 anak (56,8%) dan 
sebagian kecil anak diantarkan oleh nenek 
sebanyak 3 anak (3,2%). 

 

(2) Penjemput Anak Saat Pulang Sekolah 
Tabel 2 Distribusi Penjemput Anak Pada Ibu 

Bekerja Dan Ibu Tidak Bekerja di TK 

Bustanul Athfal 2 Perumnas Made 

Lamongan Bulan Desember 2015. 

No Penjemput Anak F % 

1. 

2. 
3. 
4. 

Ayah 

Ibu 
Nenek   
Lain-lain 

4 

49 
4 
38 

4,2 

51,6 
4,2 
40 

Jumlah 95 100 

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar anak pulang sekolah 
dijemput oleh ibu sebanyak 49 anak (51,6%) 

dan sebagian kecil anak dijemput ayah dan 
nenek sebanyak 4 anak (4,2%).   

  

(3) Belajar Anak 
Tabel 3 Distribusi Teman Belajar Anak Pada Ibu 

Bekerja Dan Ibu Tidak Bekerja di TK 

Bustanul Athfal 2 Perumnas Made 

Lamongan Bulan Bulan Desember 2015. 

No Teman Belajar Anak F % 
1. 

2. 

3. 
4. 

Ayah 

Ibu 

Nenek   
Lain-lain 

3 

75 

2 
15 

3,2 

78,9 

2,1 
15,8 

Jumlah 95 100 

Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan 

bahwa hampir seluruh anak belajar ditemani 
oleh ibu sebanyak 75 anak (78,9%) dan 
sebagian kecil anak belajar ditemani oleh 

nenek sebanyak 2 anak (2,1%).  

 
(4) Perkembangan Anak Usia Prasekolah (3-6 

tahun) Pada Ibu Bekerja 
Tabel 4  Distribusi Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah (3-6 tahun) Pada Ibu Bekerja 

Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 
Perumnas Made Lamongan Bulan 

Desember 2015. 

No Perkembangan F % 

1. 

2. 

3. 

Sesuai 
Meragukan 

Penyimpangan 

18 
25 

6 

36,7 
51,1 

12,2 

Jumlah 49 100 

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat 

dijelaskan bahwa sebagian besar 
perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 
bekerja adalah meragukan sebanyak 25 anak 

(51,1%) dan sebagian kecil perkembangan 

anak usia prasekolah mengalami 
kemungkinan penyimpangan sebanyak 6 anak 

(12,2%). 
 

(5) Perkembangan Anak Usia Prasekolah (3-6 

tahun) Pada Ibu Tidak Bekerja  
Tabel 5 Distribusi Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah (3-6 Tahun) Pada Ibu Tidak 

Bekerja Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

2 Perumnas Made Lamongan Bulan 

Desember 2015. 

No Perkembangan F % 

1. 

2. 

Sesuai 

Meragukan 

29 

17 

63 

37 

17%

23%

13%3%
7%

5%

32%

0%

Pekerjaan Ibu
wiraswasta

PNS

Guru/dosen

tenaga kesehatan

swasta

pedagang

ibu rumah tangga

lain-lain
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3. Penyimpangan 0 0 

Jumlah 46 100 

Berdasarkan tabel 5 di atas dijelaskan 
bahwa sebagian besar perkembangan anak 
usia prasekolah  pada ibu tidak bekerja adalah 

sesuai sebanyak 29 anak (63%) dan hampir 
sebagian perkembangan anak usia prasekolah 

adalah meragukan sebanyak 17 anak (37%). 

 

(6) Perbedaan Perkembangan Anak Usia 
Prasekolah (3-6 tahun) Pada Ibu Bekerja 

dan Ibu Tidak Bekerja  
Tabel 6 Distribusi Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah (3-6 Tahun) Pada Ibu Bekerja 

dan Ibu Tidak Bekerja Di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 2 Perumnas Made 

Lamongan Bulan Desember 2015. 
No Kategori Perkembangan 

Sesuai  Meragukan  Menyimpang  

F % F % F % 

1 Ibu 

Bekerja 

18 36,7 25 51,1 6 12,2 

2 Ibu tidak 

bekerja 

29 63 17 27 0 0 

Jumlah 47 99,7 42 78,1 6 12,2 

Z= - 3.280  p = 0.001 

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar 

perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 
bekerja adalah meragukan sebanyak 25 anak 

(51,1%) dan sebagian kecil mengalami 

penyimpangan perkembangan sebanyak 6 
anak (6,3%). Sedangkan sebagian besar 

perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 

tidak  bekerja adalah sesuai sebanyak 29 anak 
(63 %) dan hampir sebagian perkembangan 

anak usia prasekolah adalah meragukan 

sebanyak 17 anak (37%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan (bermakna) pada perkembangan 

anak usia prasekolah pada ibu bekerja dan ibu 
tidak bekerja di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
2 Perumnas Made Lamongan. 

 

PEMBAHASAN 

 

1) Perkembangan Anak Usia Prasekolah 

Pada Ibu Bekerja Di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 2 Perumnas Made 

Lamongan 
Berdasarkan tabel 4 di atas dapat 

dijelaskan bahwa sebagian besar 
perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 
bekerja adalah meragukan sebanyak 25 anak 

(51,1%) dan sebagian kecil perkembangan 

anak usia prasekolah mengalami 
kemungkinan penyimpangan sebanyak 6 anak 

(12,2%). 

Dari fakta yang diperoleh dari hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada 
ibu yang bekerja perkembangan anak masih 

ada keterlambatan perkembangan karena 

sebagian besar perkembangan anak pada ibu 
bekerja meragukan dan sebagian kecil 

mengalami kemungkinan penyimpangan. Hal 

itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, 
salah satunya adalah faktor stimulasi dan 
faktor kualitas interaksi anak-orang tua. 

Stimulasi merupakan hal yang penting 

dalam tumbuh kembang anak. Anak yang 
mendapat stimulasi yang terarah dan teratur 

akan lebih cepat berkembang dibandingkan 
dengan anak yang kurang/tidak mendapat 
stimulasi.  

Menurut Briggs (2012), stimulasi 

adalah perangsangan dan latihan-latihan 
terhadap kepandaian anak yang datangnya 

dari lingkungan di luar anak. Orang tua 

hendaknya menyadari pentingnya 
memberikan stimulasi bagi perkembangan 
anak. 

Selain itu, kualitas interaksi anak-

orang tua juga sangat berperan penting. Dari 
data interaksi anak-orang tua yang ada pada 

data umum, menunjukkan bahwa pada ibu 
bekerja hampir sebagian anak berangkat 
sendiri ataupun diantar orang lain. Dan pada 

saat pulang sekolah sebagian besar anak 

dijemput orang lain misalnya pembantu, 

pulang sendiri, ataupun ikut orang lain dalam 
hal ini mungkin tetangganya. Dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

interaksi anak-orang tua pada ibu yang 
bekerja kurang, ini bisa menjadi salah satu 

faktor keterlambatan perkembangan anak. 

Menurut Hurlock (2003), interaksi 

antara anak dengan ibu sangat bermanfaat 
bagi proses perkembangan anak secara 

keseluruhan karena orang tua dapat segera 

mengenali kelainan proses perkembangan 
anaknya sedini mungkin dan memberikan 

stimulus pada tumbuh kembang anak yang 

menyeluruh dalam aspek fisik, mental, dan 
sosial.  
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2) Perkembangan Anak Usia Prasekolah 

Pada Ibu Tidak Bekerja Di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 2 Perumnas Made 

Lamongan 
Berdasarkan tabel 5 di atas dijelaskan 

bahwa sebagian besar perkembangan anak 

usia prasekolah  pada ibu tidak bekerja adalah 
sesuai sebanyak 29 anak (63%) dan hampir 

sebagian perkembangan anak usia prasekolah 

adalah meragukan sebanyak 17 anak (37%).  
Dari data di atas dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan anak usia prasekolah 

pada ibu tidak bekerja sebagian besar 

perkembangannya sesuai. Dengan kata lain, 
perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 

tidak bekerja sudah sesuai dengan tugas 
perkembangan yang harus dicapai sesuai 
usianya. Menurut Hurlock (2003) 

mengartikan tugas perkembangan adalah 

merupakan suatu tugas yang muncul pada 
periode tertentu dalam rentang kehidupan 

individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil 

dituntaskan akan membawa kesuksesan dan 
kebahagiaan dalam menuntaskan tugas 
berikutnya, sementara apabila gagal akan 

menyebabkan ketidak bahagiaan pada diri 

individu yang bersangkutan. 
Keberhasilan perkembangan seorang 

anak tidak terlepas dari peranan orang tua 
khususnya ibu (DeWar, 2011). Pada 
umumnya ibu rumah tangga yang memiliki 

banyak waktu dan kesempatan yang lebih 

banyak untuk membimbing, memperhatikan 

dan mendidik anaknya, sehingga kemampuan 
sosialisasi anak akan menjadi lebih baik 
daripada ibu yang bekerja. Perhatian dan 

kasih sayang yang diberikan ibu rumah tangga 
dalam membesarkan anak-anaknya cenderung 

menghasilkan anak yang baik atau berhasil. 

Hal itu didukung oleh teori yang 

dikemukakan oleh Nursalam, Susilaningrum, 
& Utami (2005) yaitu tentang kebutuhan dasar 

anak untuk tumbuh kembang diantaranya 

yaitu, kebutuhan fisik-biomedis (Asuh), 
kebutuhan emosi/kasih sayang (Asih) dan 

kebutuhan akan stimulasi mental (Asah). 

Anak yang lebih banyak mendapat stimulasi 
cenderung lebih cepat berkembang. Stimulasi 
juga berfungsi sebagai penguat 

(Reinforcement). Memberikan stimulasi yang 

berulang dan terus menerus pada setiap aspek 

perkembangan anak berarti telah memberikan 

kesempatan pada anak untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal. 

3) Perbedaan Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah Pada Ibu Bekerja dan Ibu  

Tidak Bekerja Di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal 2 Perumnas Made Lamongan 
Berdasarkan tabel 6 di atas dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar 
perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 

bekerja adalah meragukan sebanyak 25 anak 

(51%) dan sebagian kecil mengalami 
penyimpangan perkembangan sebanyak 6 
anak (6,3%). Sedangkan sebagian besar 

perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 

tidak  bekerja adalah sesuai sebanyak 29 anak 
(63 %) dan tidak satupun yang mengalami 

penyimpangan perkembangan. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan (bermakna) pada perkembangan 

anak usia prasekolah pada ibu bekerja dan ibu 

tidak bekerja di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
2 Perumnas Made Lamongan. 

Hal itu dipertegas lagi oleh hasil uji 

Mann Whitney. Pada tabel 6 di atas dapat 
dijelaskan bahwa hasil uji mann whitney 
didapatkan Z: -3.280 yang artinya dimana 

pada ibu bekerja perkembangan anak usia 

prasekolah meragukan, sedangkan pada ibu 
tidak bekerja perkembangan anak usia 

prasekolah sesuai. Dimana p : 0,001 (p < 
0,05) maka H0 ditolak artinya terdapat 
perbedaan perkembangan anak usia 

prasekolah (3-6 tahun) pada ibu bekerja dan 

ibu tidak bekerja di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal 2 Perumnas Made Lamongan.    
Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perkembangan anak usia prasekolah 

pada ibu bekerja sebagian besar adalah 
meragukan. Hal ini berbanding terbalik 

dengan perkembangan anak usia prasekolah 

pada ibu tidak bekerja, sebagian besar 

perkembangannya sesuai. Hal itu bisa 
disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya 

adalah pekerjaan ibu (Ibu bekerja dan Ibu 

tidak bekerja).  
Menurut Munandar (2002), ibu yang 

bekerja mempunyai kemungkinan dampak 

negatif terhadap keluarga antara lain, 1) ibu 
tidak selalu ada pada saat-saat yang penting, 
pada saat ia dibutuhkan keluarga, misalnya 

jika anaknya mendadak sakit, jatuh, dan 

kecelakaan. 2) tidak semua kebutuhan 
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keluarga dapat dipenuhi, misalnya mengantar 

dan menjemput anak pulang  sekolah dan 
kemudian anak ingin menceritakan 

pengalaman di sekolah pada ibu. 3) apabila 

ibu sudah lelah bekerja, maka pada waktu 
pulang kerja ibu enggan bermain dengan 
anaknya. 

Hal itu bukan semata-mata menjadi 

penyebab utama dari perbedaan 
perkembangan yang terjadi. Karena masih 

banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak. Berdasarkan gambar 4.1 
di atas sebagian besar anak berjenis kelamin 
laki-laki sebanyak 54 anak (24%). 

Pertumbuhan dan perkembangan anak dengan 

jenis kelamin laki-laki akan cenderung lebih 
cepat dibandingkan dengan anak perempuan.  

Menurut Hidayat, A. Aziz (2005), pada 
pertumbuhan dan perkembangan anak dengan 
jenis kelamin laki-laki setelah lahir akan 

cenderung lebih cepat atau tinggi 

pertumbuhan tinggi dan berat badan 
dibandingkan dengan anak perempuan dan 

akan bertahan sampai usia tertentu mengingat 

anak perempuan akan mengalami pubertas 
lebih dahulu dan kebanyakan anak  
perempuan akan mengalami pertumbuhan 

yang lebih tinggi dan besar ketika masa 

pubertas dan begitu juga sebaliknya disaat 
anak laki-laki mencapai pubertas maka laki-

laki cenderung lebih besar. 
Perbedaan pengasuhan dari ibu yang 

bekerja diluar rumah dan ibu rumah tangga 

dapat mempengaruhi perkembangan anak. 

Dalam hal ini ibu yang akan mempercayakan 

pengasuhan anaknya kepada para 
pengasuhnya atau pembantu, kakek nenek, 
tetangga, ataupun saudara-saudaranya.  

Pada ibu yang bekerja anak sering 
ditinggal ibu yang menyebabkan anak kurang 

mendapat kasih sayang, sedangkan dalam hal 

lain seperti materi dan pendidikan anak yang 

sudah tercukupi, anak seringnya mengabaikan 
ibu karena ada pengganti teman atau pengasuh 

dan lain-lainnya. Ibu rumah tangga akan lebih 

dapat memelihara dan memperhatikan anak 
secara langsung mulai dari bayi hingga 

dewasa, karena ibu sebagai pengasuh, perawat 

dan pendidik bagi anak-anaknya (Prasetiya, 
2007). 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

1) Sebagian besar perkembangan anak usia 
prasekolah (3-6 tahun) pada ibu bekerja di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Perumnas 

Made Lamongan meragukan. 
2) Sebagian besar perkembangan anak usia 

prasekolah (3-6 tahun) pada ibu tidak 

bekerja di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 

Perumnas Made Lamongan sesuai. 
3) Ada perbedaan perkembangan anak usia 

prasekolah (3-6 tahun) pada ibu bekerja 

dan ibu tidak bekerja di TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal 2 Perumnas Made 
Lamongan. 

2. Saran  

Untuk mengoptimalkan 
perkembangan anak usia prasekolah pada ibu 

bekerja, perlu adanya penyuluhan dari tenaga 
kesehatan kepada para ibu bekerja agar lebih 
bisa menstimulasi anak. 
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