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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pola Interaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah gambar yang dibuat

contoh/model ataupun bentuk (struktur) yang tetap. Jika dihubungkan dengan

interaksi, maka pola interaksi adalah bentuk-bentuk dalam proses terjadinya

interaksi. Apabila dua orang bertemu maka interaksi sosial dimulai pada saat itu.

Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara bahkan mungkin

berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk/pola interaksi sosial

Pola dalam sosiologi berarti gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap

dalam interaksi sosial. Contoh pola, antara lain :

a. Seorang anak harus menghormati orang tuanya.

b. Seorang bawahan harus menghormati atasannya.

c. Seorang siswa harus mengormati gurunya.

Terbentuknya pola dalam interaksi sosial tersebut melalui proses cukup lama dan

berulang-ulang. Akhirnya, muncul menjadi model yang tetap untuk dicontoh dan

ditiru oleh anggota masyarakat. Pola sistem norma pada masyarakat tertentu akan

berbeda dengan pola sistem norma masyarakat lainnya karena pola interaksi

masyarakat diterapkan berbeda-beda. Adanya pola interaksi dalam sebuah

masyarakat tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah keajegan, di mana
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keajekan adalah gambaran suatu kondisi keteraturan sosial yang tetap dan relatif

tidak berubah sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, norma, dan

nilai dalam interaksi sosial. Bentuk jalinan interaksi yang terjadi antara individu

dan individu, individu dan kelompok, dan kelompok dan kelompok bersifat

dinamis dan mempunyai pola tertentu. Apabila interaksi sosial tersebut diulang

menurut pola yang sama dan bertahan untuk jangka waktu yang lama, akan

terwujud hubungan sosial yang relatif mapan.

Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Berdasarkan kedudukan sosial (status) dan peranannya. Contohnya,

seorang guru yang berhubungan dengan muridnya harus mencerminkan

perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya.

b. Merupakan suatu kegiatan yang terus berlanjut dan berakhir pada suatu

titik yang merupakan hasil dari kegiatan tadi. Contohnya, dari adanya

interaksi, seseorang melakukan penyesuaian, pembauran, terjalin kerja

sama, adanya persaingan, muncul suatu pertentangan, dan seterusnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan pola interaksi adalah

suatu bentuk yang dihasilkan dari suatu tindakan antara dua individu atau lebih

yang menghasilkan suatu aktivitas sosial.

B. Tinjauan tentang Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut

hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia dan

antara orang dengan kelompok masyarakat. Interaksi terjadi apabila dua orang

atau kelompok saling bertemu dan antara individu dengan kelompok, di mana
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komunikasi terjadi diantara kedua belah pihak (Yulianti, 2003: 91). Menurut

George Simmel dalam Kareel Veeger, Inti yang ditarik dari kehidupan sosial

adalah interaksi, yaitu aksi atau tindakan yang berbalasbalasan, orang saling

menanggapi tindakan mereka. Masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi hidup

yang timbal balik, yang satu berbicara, yang lain mendengarkan, yang satu

bertanya, yang lain menjawab, yang satu member perintah, yang satu mentaati,

yang satu berbuat jahat, yang lain membalas dendam, yang satu mengundang,

yang lain datang. Selalu tampak bahwa orang saling pengaruh-mempengaruhi

(Veeger, 1997: 45).

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena itu tanpa

interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial

dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara individu dengan golongan di

dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan dalam

usaha mereka untuk mencapai tujuannya (Ahmadi, 2004: 100).

Charles P. Loomis dalam Taneko (1984: 114-115) mencantumkan ciri penting

dari interaksi sosial yaitu:

a. Jumlah pelaku lebih dari seorang bisa dua tau lebih.

b. Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan

simbolsimbol.

c. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan

datang yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.

d. Adanya tujuan-tujuan tertentu.
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Apabila interaksi sosial diulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk

waktu yang lama maka akan terwujud hubungan sosial. Bentuk-bentuk interaksi

sosial adalah:

c. Asosiatif

1) Kerjasama

Timbulnya kerjasama menurut Charles H Cooplay adalah apabila orang

menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, dan

pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian

terhadap diri sendiri untuk memenuhi

kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama (Soleman, 2002:116).

2) Akomodasi

Suatu pertikaian tidaklah mungkin akan berlangsung untuk selamalamanya. Pada

suatu ketika pertikaian itu akan mendapatkan penyelesaiannya, mungkin saja

penyelesaian itu hanya dapat diterima untuk sementara waktu saja, dalam arti para

fihak tidak sepenuhnya merasa puas. Suatu keadaan di mana selesainya pertikaian,

merupakan working relationship yang di sebut akomodasi. Berdasarkan

pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa menurut Soekanto dalam

Soleman menyatakan bahwa akomodasi itu menunjuk pada dua arti atau makna.

Pertama akomodasi itu adalah suatu keadaan dan kedua akomodasi itu menunjuk

pada suatu proses (Soleman, 2002: 124). Sebagai suatu proses akomodasi

menunjuk pada suatu kondisi selesainya pertikaian tersebut. Akomodasi sebagai

suatu proses, mungkin dilakukan sendiri oleh mereka yang bertikai, dan akan

direnungkan pula melalui perantaraan pihak ketiga.



10

d. Disosiatif

1) Konflik

Konflik adalah suatu perjuangan dari pihak-pihak untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Konflik dapat terjadi dalam segala bidang kehidupan, misalnya bidang

ekonomi dalam perdagangan, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya. Walaupun

konflik ini merupakan interaksi yang dissosiatif akan tetapi juga mempunyai

fungsi, karena biasanya dari konflik tersebut akan muncul sebuah perubahan.

2) Persaingan

Persaingan dapat terjadi karena proses interaksi, di mana penafsiran makna

perilaku tidak sesuai dengan maksud dari pihak pertama, yaitu pihak yang

melakukan aksi, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana tidak terdapat

keserasian diantara kepentingan-kepentingan para pihak yang melakukan

interaksi. Oleh karena telah terjadi suatu situasi yang tidak serasi, maka untuk

dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, dilakukan dengan cara menghilangkan

fihak yang menjadi penghalangnya itu. Pada pertentangan atau pertikaian, terdapat

usaha untuk menjatuhkan pihak lawan dengan cara kekerasan. Pertentangan atau

pertikaian ini dapat timbul karena persaingan atau kompetisi, tetapi hal ini tidak

selalu demikian. Menurut Horton dan Hunt dalam Soleman hal 121, fungsi

persaingan adalah:

a) Persaingan boleh dianggap sebagai alat pendistribusian yang tidak

sempurna.

b) Persaingan dapat membentuk sikap tertentu bagi yang melakukan persaingan

(compettetors).

c) Persaingan dapat memberikan stimulasi atau rangsangan kepada
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orang untuk melakukan prestasi yang baik.

Interaksi sosial terjadi apabila dalam masyarakat terjadi kontak sosial dan

komunikasi. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum (yang artinya

bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh) Jadi arti secara harfiah adalah

bersama-sama menyentuh (Soekanto, 2007:59). Kontak sosial merupakan tahap

pertama ketika seseorang hendak melakukan interaksi, dalam konsep kontak

sosial terdapat dua jenis kontak sosial, yaitu kontak sosial primer dan kontak

sosial sekunder.

a. Kontak Primer

Kontak sosial yang dikembangkan secara intim dan mendalam berupa pergaulan

tatap muka di mana hubungan secara visual dan perasaan-perasaan yang

berhubungan dengan pendengaran senantiasa diperdengarkan.

b. Kontak Sekunder

Yakni kontak yang ditandai oleh pengaruh keadaan luar dan jarak yang lebih

besar (Mannheim, 1986). Kontak sekunder merupakan kontak sosial yang

memerlukan pihak perantara misalnya pihak ketiga. Hubungan-hubungan

sekunder tersebut dapat dilakukan melalui alat-alat misalnya telepon, telegraf,

radio, internet dan seterusnya. Syarat-syarat terjadinya interaksi juga melibatkan

komunikasi, di mana komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran

pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak badaniah atau sikap),

perasaan-perasaan yang ingin disampaikan pada orang tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulis mendefinisikan interaksi

sosial adalah suatu komunikasi yang terjalin antara satu orang atau lebih atau

antara satu kelompok atau lebih dengan kelompok lainnya pada dimana terjadi
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aksi satu sama lain. Tanpa interaksi manusia tidak akan dapat hidup karena

manusia manusia makhluk sosial yang bergantung pada lainnya. Dikaitkan dengan

penelitian ini maka dapat di definisikan bahwa majikan dengan baby sitter akan

melakukan interaksi secara spontan karena ada keterkaitan satu sama lainnya.

C. Tinjauan tentang Wanita Pekerja Profesional (Majikan)

Wanita karir mengacu pada sebuah profesi.Karya adalah karya.Jadi, ibu rumah

tangga sebenarnya adalah seorang wanita karir.Namun wanita karir adalah wanita

yang bekerja di luar karirnya sebagai ibu rumah tangga (Oetomo, 2007). Pendapat

lain wanita karir adalah wanita yang bekerja untuk mengembangkan karir

(Munandar,2001).

Menurut Flanders, (dalam Mudzhar 2001) wanita karir dibedakan menjadi 3

kategori, yaitu :

a. Wanita tunggal dan tidak memiliki anak

Dalam rangka mengembangkan karir ada beberapa wanita yang memilih untuk

tidak menikah terutama pada usia 20-an dan awal 30. Tetapi, kebanyakan

melakukan hal tersebut dengan semata-mata agar tidak mengalami hambatan dan

rintangan dalam karir mereka melainkan karena merasa pilihan tersebut cocok

dengan pribadi mereka.

b. Wanita menikah tanpa anak

Wanita karir yang menikah tanpa anak memiliki pasangan yang saling

mendukung dan membantu dalam urusan rumah tangga.Mereka tidak terlalu

bermasalah dalam hal keuangan karena adanya pemasukan dari pihak suami dan
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juga pihak istri, serta belum/tidak mempunyai anak yang dapat menyita waktu dan

tenaga yang dapat mengurangi kinerja atau prospek karirnya.

c. Wanita menikah dan mempunyai anak

Dengan perencanaan keluarga yang baik dan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan serta pekerjaan yang semakin terbuka bagi wanita, maka seorang

wanita akan menggabungkan peran mereka dalam pekerjaan di tempat kerja serta

peran mereka sebagai ibu rumah tangga di rumah.

Berdasarkan teori di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wanita karir

adalah seorang wanita yang bekerja selain menjadi ibu rumah tangga, atau

berkarir di luar rumah.

D. Tinjauan tentang Baby Sitter

Baby sitter (pengasuh bayi) adalah seseorang yang pekerjaannya merawat dan

mengasuh bayi. Baby sitter berasal dari lembaga-lembaga khusus terpercaya yang

melakukan pelatihan-pelatihan kepada calon baby sitter sebelum mereka di

pekerjakan di tempat masing-masing.

Secara konsep, baby sitter dipekerjakan ketika seorang ibu atau ayah tidak bisa

menjaga bayi mereka pada saat-saat tertentu (bekerja) dan tugas baby sitter itu

berakhir saat ayah atau ibu selesai bekerja.Yang terlihat saat ini, baby sitter itu

pun tetap bekerja walaupun kedua orang tua si bayi sudah selesai bekerja. Baby

sitter ini menggunakan seragam sehingga membuat mereka terlihat berbeda dari

pembantu-pembantu rumahtangga biasa ( Asree,2008).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baby siiter adalah

seorang wanita yang bekerja mengasuh anak, merawat anak selama orang tuanya
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bekerja. Dan kegunaan baby sitter inilah yang sekarang amat sangat berpengaruh

terhadap pola pertumbuhan anak dari kecil hingga anak tersebut cukup mandiri.

Dan darisinilah dapat dilihat apakah hasil dari asuhan baby sitter ini baik atau

tidak.

E. Tinjauan tentang Pengasuhan

Pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai makna menjaga,

merawat, dan mendidik anak yang masih kecil.Menurut Wagnel dan Funk yang

dikutip oleh Sunarti (1989) menyebutkan bahwa mengasuh itu meliputi menjaga

serta member bimbingan menuju pertumbuhan kearah kedewasaan. Pengertian

lain diutarakan oleh Webster yang intinya bahwa mengasuh itu membimbing

menuju pertumbuhan kea rah kedewasaan dengan memberikan pendidikan,

makanan, dan sebagainya terhadap mereka yang diasuh.

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan

waktu, perhatian dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan

social dari anak yang sedang tumbuh dan anggota keluarga lainnya (Engle, et al,

1997).

Pola asuh orang tua adalah sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-

ankanya. Sikap yang dilakukan orang tua antara lain mendidik, membimbing serta

mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma yang dilakukan di

masyarakat (Suwono, 2008).
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Pada dasarnya pola asuh dapat diartikan seluruh cara perlakuan orang tua yang

diterapkan pada anak. Banyak ahli mengatakan pengasuhan anak adalah bagian

penting dan mendasar, menyiapkan anak untuk menjadi masyarakat baik. Terlihat

bahwa pengasuhan anak menunjukkepada pendidikan umum yang ditetapkan.

Pengasuhan terhadap anak berupa suatu proses interaksi antara orang tua dengan

anak. Interaksitersebut mencakup perawatan seperti dari mencukupi kebutuhan

makan, mendorong keberhasilan dan melindungi, maupun mensosialisasi (Jas

&Meta, 2004).

Mengasuh anak dapat menjadi sesuatu yang menantang, tetapi membutuhkan

waktu dan energi ekstra, strategi-strategi baru untukmengasuh anak. Belajar cara-

cara baru mengasuh anak mungkin sulit dilakukan, tetapi orang tua harus berusaha

mencurahkan usaha untuk mengurusi anak (Edward, 2006).

Cara orang tua mendidik anaknya disebut pola pengasuhan, didalam interaksinya

dengan anak orang tua cenderung menggunakan cara-cara tertentu yang

dianggapnya paling baik bagi si anak. Setiap upaya yang dilakukan dalam

mendidik anak, mutlak didahului oleh tampilnya sikap orang tua dalam mengasuh

anak seperti :

a. Perilaku yang patut dicontoh

Artinya setiap perilaku yang dilakukan harus didasarkan pada kesadaran bahwa

perilakunya akan dijadikan lahan peniruan dan identifikasi bagi anak-anaknya.

b. Kesadaran diri

Ini juga harus ditularkan pada anak-anak dengan mendorong mereka agar perilaku

kesehariannya taat kepada nilai-nilai moral, oleh sebab itu orang tua senantiasa



16

membantu mereka agar mampu melakukan observasi diri melalui komunikasi

dialogis, baik secara verbal maupun nonverbal.

c. Komunikasi

Komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya terutama yang

berhubungan dengan upaya membantu mereka untuk memecahkan

permasalahannya.

2. Pentingnya Pola Asuh

Di dalam keseluruhan siklus hidup manusia bahwa anak usia dini merupakan

periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia

karena proses tumbuh kembang anak usia dini berjalan sangat cepat. Para ahli

mengatakan bahwa masa usia dini disebut sebagai masa emas (golden age

period), khususnya pada anak usia 0-2 tahun yang perkembangan otaknya

mencapai 70%-80%.  Apabila pada masa usia dini tersebut anak tidak dibina

dengan secara baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan

perkembangan, baik emosi, social, mental, intelektual dan moral yang akan

menentukan sikap serta nilai pola perilaku seseorang di kemudian hari, oleh

karena itu diperlukan pola asuh orang tua yang bertujuan untuk meningkatkan

peran orang tua serta anggota keluarga lainnya dalam pembinaan tumbuh

kembang anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki,

baik dalam aspek fisik, kecerdasan dan social emosional agar dapat tumbuh dan

berkembang menjadi anak yang maju, mandiri dan berkualitas.

Walaupun secara naluriah para orangtua telah mengetahui tugas-tugas dan

peranannya sehari-hari di rumah dalam keluarganya, namun kadang-kadang



17

keluarga atau masyarakat masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau norma-

norma tertentu yang menghambat hubungan timbal balik antara orang tua dan

anak sehingga menyebabkan potensi seorang anak tidak berkembang dengan baik

bahkan keadaan anak lebih buruk lagi dan sering mengkhawatirkan hingga

menjadi masalah para orangtua.

Masalah yang selalu dikeluhkan orang tua tentang anak mereka seakan-akan tidak

pernah berakhir. Taraf pertumbuhan dan perkembangan telah menjadikan

perubahan pada diri anak. Perubahan perilaku tidak akan menjadi masalah bagi

orangtua apabila anak tidak menunjukkan tanda penyimpangan. Akan tetapi,

apabila anak telah menunjukkan tanda yang mengarah ke hal negatif akan

membuat cemas bagi sebagian orangtua (Sri Mulyanti,2013).

Dalam mengasuh anak orangtua bukan hanya dapat mengkomunikasikan fakta,

gagasan, dan pengetahuan saja, melainkan membantu menumbuh kembangkan

kepribadian anak (Riyanto, 2002).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak adalah :(Edward, 2006)

a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua serta pengalamannya sangat

berpengaruh dalam mengasuh anak.

b. Lingkungan

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika

lingkungan juga ikut mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua

terhadap anak.
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c. Budaya

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam

mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh

anak. Karena pola-pola tersebut dianggapnya berhasil dalam mendidik anak

kearah kematangan. Orangtua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di

masyarakat denganbaik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat

dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan

pola asuh terhadap anaknya.

5. Kesalahan Pola Asuh

Menurut Sri Mulyanti (2013) fakta yang sering terjadi di sekitar kita adalah :

1. Orangtua/pendidik masih selalu mendikte anak, seharusnya jalinlah

komunikasi secara terbuka dan menyenangkan dengan anak namun tetap

dengan batasan-batasan tertentu agar anakpun terbiasa terbuka pada orangtua

ketika ada hal yang ingin disampaikan atau hal-hal yang tidak diinginkannya.

2. Orangtua/pendidik masih membatasi ruang gerak bermain anak dengan kata-

kata larangan. Orangtua harus sesuaikan pola asuh dengan situasi, kondisi,

kemampuan dan kebutuhan anak.

3. Orangtua/pendidik masih ada yang memperlakukan anak secara negatif dengan

menggunakan kata-kata yang tidak mendidik.

4. Masih ditemui orangtua/pendidik yang memberikan hukuman terhadap anak

usia dini, baik secara fisik, verbal, psikologis. Akibat dari tindakan orangtua

yang sering member hukuman akan menjadikan anak kelak suka memaki dan

suka berkelahi.
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5. Orangtua masih memberikan menu harian yang tidak sehat, seperti makanan

instan, makanan rendah gizi dan kurang variasi. Seharusnya orangtua harus

memberikan makanan yang sehat dan banyak gizinya.

Dari beberapa penjelasan di atas serta dilihat dari jenis pola asuh, dampak pola

asuh dan kesalahan pola asuh maka peniliti dapat menyimpulkan bahwa pola asuh

sangat berperan perting dalam pola pertumbuhan anak terumata siapa

pengasuhnya dan bagaimana cara asuhnya.

F. Sub Bab

Interaksi Antara Majikan Dengan Baby Sitter Dalam Perspektif Teori

Interaksionisme Simbolik

Pada jaman ini sudah tidak menjadi hal yang aneh lagi melihat orang tua yang

sibuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

khususnya hidup di daerah perkotaan. Sudah menjadi hal biasa apabila melihat

seorang lelaki kepala keluarga bekerja keras setiap harinya. Namun, bekerja keras

dan sibuk sudah tidak hanya diperuntukkan bagi kaum lelaki saja, kaum

perempuan sekarang sudah banyak yang bekerja mencari nafkah membantu suami

dan menjadi wanita karir yang mandiri. Dengan kesibukan ini tidak banyak kaum

ibu yang sibuk namun tetap ingin memiliki momongan yang pada akhirnya

kebingungan bagaimana cara untuk tetap eksis bekerja maksimal, anak terasuh

dengan baik namun tidak mengganggu pekerjaan. Pada saat ini sudah ada solusi

bagi para ibu yang ingin terus berkarir dan anak dapat terasuh dengan baik dan

maksimal. Sudah banyak jasa penyalur baby sitter sekarang ini dimana bisa

dijadikan pilihan kaum ibu untuk bisa bekerja tenang dengan meninggalkan anak
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di rumah tetap terasuh dengan baik. Dengan adanya baby sitter sebagai pembantu

untuk mengasuh anak, beban para ibu sedikit berkurang. Mereka tidak perlu

mencemaskan bagaimana keadaan anaknya di rumah pada saat sedang bekerja.

Mereka tidak perlu mencemaskan bagaimana pola makan dan kesehatannya di

saat sedang bekerja. Dengan demikian para ibu bisa bekerja dengan tenang tanpa

merasa terbebani.

Seiring dengan perkembangan jaman yang canggih, baby sitter semakin terlihat

lebih berkelas dan lebih terlatih lagi dibandingkan dengan pembantu biasa.

Dengan menggunakan jasa baby sitter otomatis baby sitter akan hidup dan tinggal

di tempat yang sama dengan majikannya. Dari sinilah akan terjadi sebuah

interaksi sosial antara baby sitter dengan majikannya. Interaksi yang berawal dari

hanya berupa pesan-pesan yang ditinggalkan majikan kepada baby sitter untuk

mengasuh anaknya dengan baik, sampai interaksi dimana keduanya sudah

menjadi dekat dan akrab sehingga tercipta obrolan-obrolan di luar konteks

pengasuhan anak. Interaksi social yang terjadi inilah bila dikaitkan dengan

perspektif teori interaksionisme simbolik maka dalam setiap interaksi yang terjadi

akan tercipta symbol-simbol yang berupa aksi aksi antara majikan dengan baby

sitter. Dimana yang akan dibahas lebih jelas lagi dalam penelitian ini. Symbol-

simbol yang terjadi bukan berarti symbol-simbol yang terlihat dengan pasti,

melainkan symbol yang merupakan cara majikan dengan baby sitter ini menjalin

interaksi dengan saling menghormati satu sama lain.
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G. Kerangka Pikir

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling bersosialisasi satu sama

lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya.

Manusia yang hidup pada zaman dahulu tidaklah sama dengan manusia pada

zaman sekarang. Seiring perkembangan zaman dan juga terjadinya perubahan

sosial masyarakat, pola pikir manusia menjadi semakin maju dan berkembang.

Dahulu dimana untuk mengasuh anak kita dapat menggunakan tenaga pengasuhan

dari anggota keluarga kita yang lainnya eperti paman, bibi, kakek ataupun nenek.

Namun zaman yang semakin canggih membuat semua orang meiliki kesibukan

masing-masing sehingga dalam rumah tangga permasalahan utama yang selalu

dihadapi adalah bagaimana nasib pengasuhan anak ketika orang tua sibuk bekerja

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Oleh sebab itu pada zaman sekarang sudah banyak sekali jasa-jasa yang diperjual

belikan atau jasa-jasa penyewaan baby sitter atau yang lebih kita kenal dengan

pengasuh bayi atau anak. Dengan adanya jasa pengasuhan anak dengan

menggunakan baby sitter, masalah utama rumah tangga yaitu pengasuhan anak

dapat teratasi.

Maraknya penggunaan jasa baby sitter ini akan membuat suatu interaksi sosial

yang tercipta antara majikan dengan baby sitter. Dan darisinilah akan terlihat

bagaimana interaksi yang terjadi antara majikan yang kita ketahui memiliki

jabatan lebih tinggi daripada baby sitter yang ia pekerjakan. Bagaimana interaksi

itu berjalan baik atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola interaksi sosial

antara majikan dengan baby sitter dalam pengasuhan anak. Untuk memenuhi
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tujuan tersebut kiranya akan tepat apabila dikaitkan dengan teori interaksionis

simbolik.

Dalam perspektif ini dikenal nama sosiolog George Herbert Mead (1863-1931),

Charles Horton Cooley (1846-1929), yang memusatkan perhatiannya pada

interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-

individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan symbol-simbol, yang di

dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Jadi, interaksi manusia

dimediasi oleh penggunaan symbol-simbol, oleh interpretasi, atau oleh penetapan

makna dari tindakan orang lain. Semua interaksi antar individu manusia

melibatkan suatu pertukaran symbol.

Dengan mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa

memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu. Dengan

demikian dapat diketahui bahwa munculnya interaksi antara majikan dengan baby

sitter menggunakan symbol-simbol terjadi secara spontan. Karena adanya

interaksi sosial terhadap keduanya.


