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Anak usia dini apabila ikut bekerja akan mendapatkan dampak buruk jika 

tanpa pengawasan kedua orang. Anak usia dini adalah anak yang seharusnya 

dilindungin dan di sayangi yang mana anak tersebut seharusnya hanya bermain 

dan mengenyam dunia pendidikan tetapi malah ikut bekerja memulung kardus 

bekas dengan jangka waktu yang panjang yang tidak sesuai dengan jangka waktu 

anak usia dini bekerja dan dampak pada anak nantinya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak dari aktivitas anak 

bekerja bagi aspek perkembangan anak di Keluarahan Tanah Grogot, apa faktor 

yang melatarbelakangi anak usia dini bekerja di Kelurahan Tanah Grogot. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Teknik pengumpulan data Miles dan Huberman dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan 

dengan reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) serta 

keabsahan data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak buruk pekerja anak usia dini 

dalam perkembangan sosial emosional anak. Anak yang tidak dipaksa oleh orang 

tua mereka tetapi dari anak sendiri yang ingin ikut bekerja tetapi yang menjadi 

permasalahan di sini adalah anak usia dini bekerja tidak sesuai dengan batas 

waktu bekerja pada umunya. Anak yang ikut bekerja adalah anak usia dini yang 

mana yang membuat perihatin dampak kemudian hari apabila anak yang selalu 

ikut bekerja dari pagi sampai malam. Dampak yang sangat dirasakan dengan anak 

adalah sosial emosional anak dan juga fisik anak yang di mana anak bisa 

membentak, kasar, takut dan susah bergaul dengan teman seusia anak usia dini 

pada umumnya. 

 

 

 


