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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil informasi dan data yang telah di ungkapkan, dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Pernyataan kesepuluh informan yang telah dijelaskan pada bab 5 mengenai

bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi antara majikan dengan baby sitter

begitu pula sebaliknya dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian

ini pada bab II adalah bahwa interaksi sosial terjadi setiap saat satu sama lain

dan memang akan terbentuk symbol-simbol yang secara tidak sengaja dan

spontan digunakan sehari-hari dalam bersosialisasi yaitu :

a) Adanya panggilan baby sitter terhadap majikannya tersendiri yang tidak

terlalu memakai aturan untuk memanggil secara khusus namun tetap

tidak mengurangi rasa hormat baby sitter terhadap majikannya.

b) Adanya aturan yang secara tidak disengaja bahwa baby sitter harus

makan sesudah majikannya makan.

c) Majikan dan baby sitter yang sudah sama-sama paham kebiasaan-

kebiasaan apa saja yang sering dilakukan masing-masing setiap

harinya.
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d) Majikan yang mengetahui apa saja makanan yang disukai dan tidak

disukai baby sitter, hal-hal yang di sukai dan tidak disukai baby sitter.

e) Baby sitter yang mengetahui jadwal pergi dan pulang kerja majikannya,

baby sitter yang mengetahui bagaimana watak majikannya, baby sitter

yang mengetahui dan paham makanan apa yang disukai dan tidak

disukai majikannya, terlebih lagi hal-hal apa yang membuat majikan

senang dan hal-hal apa yang membuat majikan marah.

f) Majikan yang paham pada waktu-waktu kapan baby sitter mulai merasa

lelah seharian mengasuh anaknya.

Tidak hanya itu, simbol yang mengartikan bagaimana keadaan status majikan

dengan baby sitter pada saat posisi duduk majikannya apakah baby sitter

duduk di sampingnya atau di bawahnya yang akan menjelaskan bagaimana

baby sitter memposisikan dirinya di depan majikannya walaupun dijelaskan

bahwa itu semua tidaklah mempengaruhi karena semua majikan menganggap

setiap individu memiliki derajat yang sama. Simbol yang terjadi pada saat

makan apakah makanan yang dimakan majikan dengan baby sitter sama atau

berbeda jelas diuangkapkan oleh majikannya bahwa semua makanan yang

dimakan sama. Simbol cara menghormati majikan dengan cara baby sitter yang

harus mendahulukan majikannya makan terlebih dahulu barulah ia makan.

Symbol yang melihatkan baby sitter hormat atau tidak terhadap majikannya

yaitu pada saat berbicara harus menunduk atau tidak, tempat tidur dan

semacamnya pun sudah jelas kita ketahui itu semua tidak menjadi aturan

khusus dari majikannya. Semua itu terjadi melalui bahasa dimana bahasa-
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bahasa yang terjadi menciptakan suatu symbol yang digunakan untuk

berkomunikasi satu sama lain. Simbol-simbol yang terjadi memiliki makna

yang berbeda masing-masingnya dan saling berkaitan satu sama lain. Baik itu

simbol yang mengartikan rasa suka maupun rasa tidak suka dengan lawan

interaksinya. Itu semua berpengaruh untuk bertindak dan berinteraksi antara

individu satu dengan individu lainnya.

2. Hasil wawancara terhadap kelima informan yang menjadi majikan mengenai

bagaimana managemen kesan terhadap kualitas kerja baby sitter dapat terlihat

bahwa majikan memiliki keluhannya masing-masing. Dapat terlihat bahwa

tidak selamanya baby sitter bekerja dengan sangat baik dan memuaskan.

Dengan demikian majikan menjelaskan keluhannya yang ternyata itu tidak

diungkapkan didepan baby sitternya. Dalam kata lain ini bisa disebut dengan

tampak belakang. Tampak belakang ini ada karena majikan yang merasa

kurang puas dengan apa yang dilakukan baby sitternya. Majikan merasa baby

sitter mempunyai sifat buruk atau kelakuan buruk yang harus dihilangkan.

Sedangkan apabila perlakuan baby sitter yang baik dengan anak yang

diasuhnya, perlakuan baby sitter yang baik terhadap majikannya maka majikan

juga akan merasa senang. Bila dikaitkan dengan teori yang ada dalam

penelitian ini, maka symbol-simbol yang digunakan antara majikan dengan

baby sitter dapat menciptakan kesan baik maupun tidak baik bagi masing-

masing individu. Dengan digunakannya symbol-simbol dalam berinteraksi

dapat memberikan pemahaman kepada baby sitter untuk berinteraksi dengan

baik dan tetap memiliki rasa hormat terhadap majikan, maka apa yang

dikerjakannya semua semata-mata untuk memenuhi kepuasan majikannya.
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Dengan demikian managemen kesan dalam penelitian ini menghasilkan rasa

yang belum bisa dikatakan puas. Tiap-tiap individu mengatakan hal-hal yang

tidak disukai dari masing-masing lawan interaksinya. Semua mempunyai

keluhan-keluhan masing-masing yang berbeda.

3. Hasil wawancara terhadap sepuluh informan mengenai konflik apa yang terjadi

antara majikan dengan baby sitternya dapat kita ketahui bahwa dalam setiap

interaksi aka nada suatu konflik, terlebih jika interaksi itu berlangsung secara

terus-menerus setiap harinya. Konflik yang terjadi disini disebabkan oleh baby

sitter yang melakukan kesalahan dan ada pula yang disebabkan oleh anggota

keluarga salah satu baby sitter. Konflik yang terjadi cukup rumit namun semua

itu dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak. Konflik yang terjadi tidak

mengakibatkan hal yang fatal karena baik majikan maupun individu melakukan

interaksi yang baik sehingga semua itu dapat terselesaikan dengan cara yang

baik pula. Tidak semua informan mengatakan memiliki konflik, ada beberapa

informan yang mengatakan bahwa belum pernah terjadi konflik satu sama lain.

Ini semua kita kembalikan lagi kepada individu masing-masing bahwa setiap

interaksi social yang terjadi akan berjalan baik apabila dari masing-masing

individu selalu menjaga keharmonisan dan rasa hormat satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan dalam pembahasan, maka peneliti

merumuskan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa symbol-simbol yang digunakan untuk berinteraksi tidaklah harus benar-

benar membuat jarak atau derajat seseorang yang rendah itu terlihat rendah.
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Karena apabila kita ketahui setiap individu memiliki derajat yang sama dan hak

yang sama. Semua dapat berinteraksi satu sama lain tanpa larangan. Semua

bisa berinteraksi tanpa membeda-bedakan status. Sehingga semua akan

berdampak baik. Simbol terbentuk dengan sendirinya tanpa membuat jarak

yang berarti terhadap satu sama lain melainkan dengan simbol semua terjadi

secara alamiah bagaimana cara mengungkapkan rasa hormat atau rasa

menghargai seseorang satu sama lain.

2. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian

tentang bagaimana pola interaksi antara majikan dengan baby sitter dengan

lebih mendalam, terlebih mahasiswa jurusan sosiologiagar dapat lebih

memahami lagi tentang bagaimana pola interaksi majikan dengan baby sitter

terhadap pengasuhan anak menggunakan symbol-simbol di dalam interaksinya,

karena ini semua penting bagi ilmu sosiologi untuk membuktikan dengan teori

yang ada, tidak hanya itu melainkan konflik apa yang lebih besar yang terjadi

antara majikan dengan baby sitter pada masa sekarang dan masa mendatang

karena masih banyak lagi yang perlu diteliti terhadap para baby sitter seperti

bagaimana kelanjutan hidup baby sitter setelah menikah akan tetap

dipekerjakan atau tidak, apa hukuman baby sitter yang mengasuh anak majikan

dengan kejam, lembaga-lembaga baby sitter yang seperti apakah yang benar-

benar memiliki kualitas baby sitter yang baik, dan lainnya yang mana belum

dibahas dalam penelitian ini.


