
 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Pengasuhan Anak Di Baby School (Studi Deskriptif  
Pengasuhan Anak Umur 6-12 Bulan Di Baby School Baby Smile Surabaya), yang mana 
secara khusus mengkaji tentang pola pengasuhan anak ketika di rumah dan ketika di baby 
school. Selain itu juga mengaji tentang alasan orangtua memasukkan anaknya ke baby 
school. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari, pertama tipe penelitian 
yang mana menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Kedua, setting penelitian ini 
dilakukan di Baby School Baby Smile Kertajaya Surabaya. Keempat, dalam menjelaskan pola 
pengasuhan anak di rumah maupun di baby school serta alasan orangtua memasukkan 
anaknya ke baby school, dilakukan wawancara mendalam terhadap orangtua khususnya ibu 
yang menunggui dan ikut masuk ke kelas saat proses belajar mengajar si anak. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi keluarga, dan teori pendidikan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada awalnya 
pengasuhan anak dilakukan oleh orangtua si anak itu sendiri yaitu dengan ayah dan ibu. 
Selain diasuh oleh orangtua sendiri, si anak juga dapat dirawat oleh keluarga terdekatnya 
seperti kakek, nenek, tante atau keluarga terdekat lainnya. Namun seiring dengan 
perkembangan, orangtua mulai memakai jasa baby sitter untuk membantu mereka dalam 
mengasuh dan mengurus si anak. Namun meskipun orangtua memakai jasa baby sitter, peran 
baby sitter bukanlah sebagai peran utama namun hanya sebagai peran pembantu. Jika 
orangtua si anak tersebut sedang sibuk atau sedang tidak berada di rumah maka baby sitter 
itulah yang mengurus anak tersebut. seperti memandikan, menyuapi, menemani bermain, dan 
menidurkan. Sedangkan peran orangtua selain memandikan hingga menidurkan juga 
mengajarkan anak berdiri, berjalan, berbicara, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan 
jaman yang modern dalam bidang pendidikan, maka informan pun menginginkan pendidikan 
sedini mungkin bagi anaknya. Selain itu adapula alasan mengapa informan memasukkan 
anaknya ke baby school karena mereka tidak mempercayakan pengasuhan sepenuhnya 
kepada baby sitter. Alasan lainnya adalah orangtua menginginkan anaknya belajar 
bersosialisasi dengan teman-teman seumurannya agar perkembangan si anak dapat lebih 
pesat. Dari penelitian, orangtua yang memasukkan anaknya ke baby school adalah mereka 
dari kalangan menengah hingga menengah ke atas dikarenakan biaya pendidikannya yang 
mahal. Namun berdasarkan penelitian, informan mendapatkan manfaat positif yang banyak 
semenjak anaknya masuk ke baby school dikarenakan kurikulum yang diterapkan di Baby 
Smile lebih mengedepankan kegiatan belajar sambil bermain. 
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