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Abstract. 
This research provides the dynamics and factors that influence psychological well-being which 
occurs in mothers who were in the empty nest phase. Psychological well-being is psychologically 
healthy state in which an individual can receive strength and weakness, have a good and warm 
relations with others, able to direct their own behavior, able to develop their potential in a 
sustainable, able to master the surrounding environment, and has a purpose and direction in life. 
This study used a qualitative approach intrinsic case study in three adult middle aged mothers 
who are a housewife and who were at the empty nest phase. The subjects chosen by purposive 
sampling technique. Data is collected in Kediri and Surabaya by interview and observation. 
Data processing was done by thematic analysis. The results of this study show that middle-
aged mothers who were in the empty nest phase experience feelings of sadness and feeling lost 
children, and some even feel stressed, worried, and lost its role as a mother. Three types of 
dynamics appear from psychological well-being in mother who were in the empty nest phase. 
Environmental mastery appears to be set up and utilize the characteristics of the surrounding 
environment better and also actively involved in the activities in the surrounding environment. 
Purpose in life is also seen with the principle of life that is believed, so as to direct the life well. 
Autonomy showed from motivate to fight for a better life with the children and grandchildren. 
Several factors affect the psychological well-being in the middle-aged mother in this phase are 
social support, level of religious, and the presence of additional activities.
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Abstrak. 
Penelitian ini memberikan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi psychological 
well-being yang terjadi pada ibu yang berada pada fase sangkar kosong. Psychological well-
being adalah keadaan sehat secara psikologis dimana individu dapat menerima kelebihan 
dan kelemahannya, memiliki hubungan yang baik dan hangat dengan orang lain, mampu 
mengarahkan perilakunya sendiri, mampu mengembangkan potensinya secara berkelanjutan, 
mampu menguasai lingkungan sekitarnya, serta memiliki tujuan dan arah dalam hidupnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus intrinsik pada tiga orang ibu usia 
dewasa madya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berada pada fase sangkar kosong. 
Subyek dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengambilan data dilakukan di Kediri dan 
Surabaya dengan teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan analisa 
tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu usia dewasa madya yang berada pada 
fase sangkar kosong mengalami perasaan sedih dan merasa kehilangan anak-anak, bahkan 
ada yang merasa stres, khawatir, dan kehilangan perannya sebagai seorang ibu. Muncul tiga 
jenis dinamika psychological well-being dalam penelitian ini. Dimensi penguasaan lingkungan 
muncul dengan karakteristik dapat mengatur dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya 
dengan lebih baik dan juga aktif terlibat dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitarnya. 
Dimensi tujuan hidup juga terlihat dengan adanya prinsip hidup yang diyakini sehingga 
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mampu mengarahkan hidupnya dengan baik. Dimensi otonomi terlihat dari semangat berjuang 
untuk kehidupan yang lebih baik bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi psychological well-being pada ibu usia dewasa madya pada fase ini adalah 
dukungan sosial, tingkat religiusitas, dan adanya aktivitas tambahan.

Kata kunci : Psychological Well-being; Ibu Usia Dewasa Madya; Fase Sangkar Kosong

PENDAHULUAN

Manusia terus berkembang seiring dengan 
bertambahnya usia ke arah yang lebih matang, 
hingga pada saatnya akan dihadapkan pada tugas 
menjadi orangtua. Masa menjadi orangtua terus 
berlanjut hingga memasuki usia dewasa madya. 
Usia paruh baya ini merupakan masa transisi, 
yaitu merupakan masa dimana pria dan wanita 
meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku 
masa dewasanya untuk memasuki periode 
dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-
ciri jasmani dan perilaku baru (Hurlock, 2004). 
Masa transisi ini juga terjadi akibat adanya pola 
yang berbeda pada orangtua, dari semula dekat 
dan memperoleh kepuasan atas pengasuhan anak 
menjadi harus hidup sendiri tanpa kehadiran 
anak.

Adanya masa transisi berarti juga 
diharapkan adanya adaptasi atau penyesuaian 
diri. Pada masa dewasa madya ini, ibu harus 
bisa menyesuaikan diri dengan kondisi transisi, 
baik transisi yang meliputi fisik, maupun transisi 
peran sebagai ibu yang membesarkan anak. 
Dari semula yang selalu sibuk mengurus segala 
keperluan anak-anak mereka, berubah menjadi 
kondisi rumah yang akan terasa seperti sebuah 
“sarang kosong” yang harus ditinggali selama 
hidup berumah tangga (Hurlock, 2004). Fase 
perkembangan hidup dewasa terjadi ketika anak-
anak telah tumbuh besar dan tidak lagi hidup 
bersama di rumah, hal ini lebih umum disebut 
masa sangkar kosong (empty nest) (Harkins, 1970; 
Junge & Maya, 1985 dalam Raup & Myers, 1989) 
daripada periode postparental (Borland, 1982 
dalam Raup & Myers, 1989).

Transisi menghadapi sangkar kosong 
merupakan suatu hal yang normatif, yang 
umumnya dialami oleh usia dewasa madya 
dimana orangtua mengharapkan anak-anaknya 
untuk meninggalkan rumah, menjadi mandiri, 
dan berhasil menghadapi tuntutan hidup dalam 
tahapan kehidupan mereka (Havighurst, 1953 

dalam Mitchell & Lovegreen, 2009). Pada beberapa 
penelitian diperoleh hasil bahwa transisi menuju 
masa sangkar kosong lebih dominan terjadi 
pada wanita, terutama ibu rumah tangga. Jika 
dibandingkan dengan ayah, ibu lebih mengalami 
tekanan atau stres atas kepergian anak dari rumah 
karena ibu menghabiskan lebih banyak waktu 
dan tenaga bersama anak-anak mereka (Glenn, 
1975 dalam Mitchell & Lovegreen, 2009). Perginya 
anak-anak dari rumah akan menimbulkan stres 
yang unik bagi para ibu karena kehilangan peran 
utama sebagai ibu, suatu peran yang dulu menjadi 
fokus utama kehidupan dan identitas perempuan 
(Harkins, 1978 dalam Iman & Aghamiri, 2011).

Kondisi Sangkar Kosong Ibu Usia Dewasa 
Madya

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya belum mendapatkan kesimpulan 
pasti mengenai kondisi sangkar kosong para ibu. 
Di satu sisi, beberapa orang mungkin memandang 
fase ini sebagai hal yang negatif dan melaluinya 
dengan penuh perasaan sedih dan kehilangan, 
sehingga dapat berlanjut menjadi sebuah sindrom 
yang biasa dikenal dengan sindrom sangkar 
kosong (empty nest syndrome). Sindrom sangkar 
kosong merupakan suatu perasaan kesepian 
dan kesedihan yang umum dimiliki orangtua 
ketika anak-anaknya mulai pergi meninggalkan 
rumah. Sindrom sangkar kosong merupakan 
respons yang maladaptif atas transisi menjadi 
orangtua (postparental), yang muncul atas reaksi 
kehilangan anak-anak mereka (Borland, 1982 
dalam Raup & Myers, 1989). Penelitian Bayene, 
dkk. (2002, dalam Gunarsa, 2004) menjelaskan 
bahwa gejala yang amat dominan terjadi pada 
sejumlah orang dewasa hingga lanjut usia (51 – 97 
tahun) adalah ketakutan akan kesepian (fear of 
lonelinness). Dari kajian di atas, ternyata semua 
subjek mengalami kondisi tersebut walaupun 
kadar satu sama lainnya berbeda. Penelitian 
yang dilakukan oleh Carin Rubenstein terhadap 
seribu wanita yang mengalami sindrom sangkar 
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kosong, diperoleh hasil bahwa 10% diantaranya 
dapat menjadi masalah jangka panjang dan bisa 
menjadi masalah yang akan berakhir pada depresi 
(Barr, 2009). 

Beberapa penelitian lain menunjukkan 
hasil sebaliknya, tidak selalu sangkar kosong 
berefek negatif. Deutscher (1964, dalam Glenn, 
1975) dalam penelitiannya terhadap orangtua 
yang telah ditinggal pergi oleh anak-anaknya 
memperoleh hasil bahwa hampir sebagian besar 
(71% ayah dan 79% ibu) mengatakan bahwa fase 
setelah menjadi orangtua (postparental stage) 
adalah lebih baik atau sama baiknya dengan fase-
fase kehidupan keluarga yang lain. Penelitian 
yang dilakukan oleh Lowenthal dan Chiriboga 
(1984, dalam Iman & Aghamiri, 2011) yang akan 
ditinggal pergi oleh anak yang paling muda juga 
menemukan bahwa masa sangkar kosong adalah 
masa yang dapat diantisipasi dengan baik dan 
tidak dirasakan sebagai bentuk ancaman maupun 
krisis. Penelitian lain menyebutkan bahwa ketika 
anak-anak pergi meninggalkan rumah, orangtua, 
terutama ibu, tidak merasakan kesedihan dan 
ketidakbahagiaan seperti yang diperkirakan 
(Radloff, 1980; Rubin, 1992 dalam Mitchell & 
Lovegreen, 2009). Pada kenyataannya, kepuasan 
hidup dan pernikahan justru mengalami kenaikan 
ketika anak-anak pergi meninggalkan rumah 
(Dennerstein, dkk., 2002; Schmidt, dkk., 2004 
dalam Mitchell & Lovegreen, 2009) terutama 
bagi orangtua yang teratur mempertahankan 
kontak atau komunikasi dengan anak-anak 
mereka setelah anak-anak mereka pergi (White 
& Edwards, 1990 dalam Mitchell & Lovegreen, 
2009). 

Di Indonesia, berdasarkan data preliminary 
study yang penulis lakukan, juga belum diperoleh 
hal yang sama akan gambaran sangkar kosong ibu 
usia dewasa madya. Seperti yang terjadi dalam 
wawancara berikut:

“Ya karena alasan kan pergi belajar, 
menuntut ilmu...terus satunya juga pergi 
bekerja...daripada nganggur di rumah kan 
mbak...; ya saya gembira (melepas kepergian 
anak), soalnya kan itu bertujuan baik juga, 
walau kadang-kadang merasa sepi.” (wawancara 
dengan KM (48 tahun) tanggal 31 Maret 2012).

“Ya...merasa kayak kehilangan, merasa 
sendirian, tapi senangnya ya bisa membiayai 
sekolah; ...ya peran sebagai ibu tu kurang 
Mbak, kayak ga ada artinya, merasa kesepian, 

kurang komunikasi juga.” (wawancara 
dengan SM (55 tahun) tanggal 15 April 2012).

Data tentang gambaran sangkar kosong 
juga berhasil dikumpulkan dari harian Kompas. 
Seperti yang terjadi dalam cuplikan kalimat yang 
disampaikan oleh Ratna Mardiati, seorang ibu 
berusia 60 tahun yang merasa rumahnya seperti 
sarang yang kosong.

”Tidak ada lagi yang minta tolong dibuatkan 
makanan, dibuatkan susu, kumpul bersama di 
ruang tidur, atau celotehan anak-anak.” (Dimuat 
dalam harian Kompas online, edisi 17 Oktober 
2010).

Dari beberapa literatur di atas, diperoleh 
pemikiran bahwa belum ada referensi utama 
yang menggambarkan bagaimana emosi yang 
dirasakan dewasa madya, terutama ibu, yang 
berada pada fase sangkar kosong. Beberapa orang 
akan berbeda dalam menyikapi kondisi sangkar 
yang telah kosong tersebut. Faktor-faktor seperti 
latar belakang budaya, sosiodemografis (Mitchell 
& Lovegreen, 2009), kemampuan bersosialisasi, 
tingkat sosioekonomi, peran sebagai ibu, dan 
kemampuan adaptasi pada ibu atas kondisi rumah 
yang kosong akan mempengaruhi bagaimana fase 
ini akan dirasakan (Raup & Myers, 1989).

Psychological well-being Ibu Usia Dewasa 
Madya pada Fase Sangkar Kosong

Fase sangkar kosong yang ditandai 
dengan kepergian anak-anak dari rumah juga 
akan berpengaruh pada kondisi kesejahteraan 
psikologis pada ibu. Ibu yang setiap hari selalu 
menghabiskan waktunya dengan membesarkan 
anak, ketika anak-anaknya pergi meninggalkannya 
dari rumah, akan menimbulkan perasaan 
kehilangan bagi ibu. Hal ini sangat berkaitan 
dengan kondisi psychological well-being pada 
ibu usia dewasa madya tersebut. Untuk dapat 
melewati tahapan ini, seorang ibu memerlukan 
kesehatan mental dan kesejahteraan pskiologis 
(psychological well-being) yang efisien, sehingga 
tidak berujung pada efek negatif akibat kondisi 
baru ini (Iman & Aghamiri, 2011). Aspek kunci 
kesehatan (positive health) adalah kondisi 
sejahtera secara psikologis (psychological well-
being) yang meliputi beberapa komponen seperti 
kualitas hubungan sosial, harga diri yang positif, 
tujuan hidup, dan penguasaan lingkungannya. Itu 
semua dianggap sebagai elemen inti untuk hidup 
sehat (“good life”) bagi orang dewasa (Ryff & Singer, 
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1998 dalam Shin An & Cooney, 2006). Dimensi 
psychological well-being secara keseluruhan 
menunjukkan angka yang tinggi pada kelompok 
usia dewasa madya, yang secara signifikan lebih 
tinggi dari dewasa akhir (tujuan hidup) dan lebih 
tinggi dari dewasa awal (otonomi) (Ryff, 1989). 

Psychological well-being merupakan 
kondisi sehat secara psikologis yang 
ditandai dengan adanya penerimaan akan 
kelemahan dan kelebihan dalam dirinya, 
berusaha mengembangkan diri dengan cara 
merealisasikan segala potensi diri yang ada dan 
mengaktualisasikan diri sesuai dengan nilai-nilai 
yang dipegang dan diyakini, serta mengetahui 
mau ke arah mana hidupnya akan dituju. Lebih 
jauh, psychological well-being dirumuskan oleh 
Ryff (1989) ke dalam enam dimensi, yaitu:
1. Penerimaan diri (memiliki sikap positif 
terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima 
seluruh aspek diri baik kualitas diri yang baik 
maupun buruk, merasa positif tentang kehidupan 
yang dijalaninya dan kehidupan di masa lalunya)
2. Hubungan positif dengan orang lain 
(membina hubungan yang hangat, memuaskan, 
dan saling percaya; memperhatikan kesejahteraan 
orang lain; menunjukkan empati dan afeksi yang 
kuat; serta dapat menjalin hubungan yang bersifat 
timbal balik, saling memberi dan menerima)
3. Otonomi (mampu mandiri dan 
mengarahkan dirinya sendiri, mampu menghadapi 
tekanan sosial, dapat mengatur tingkah laku dari 
dalam diri, dan mengevaluasi diri dengan standar 
pribadi)
4. Penguasaan lingkungan (mampu 
menguasai dan mengatur lingkungan, 
mengontrol berbagai kegiatan eksternal yang 
kompleks dengan menggunakan kesempatan 
yang ada secara efektif, serta mampu memilih 
atau menciptakan konteks yang sesuai dengan 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang 
dianut)
5. Tujuan hidup (memiliki kepercayaan 
yang dapat memberinya arti dan tujuan hidup, 
memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan dan 
arah hidup yang dijalani, memiliki arah dalam 
hidupnya, merasakan makna kehidupannya saat 
ini maupun masa lalunya)
6. Pertumbuhan pribadi (kesadaran akan 
potensi yang dimilikinya, memiliki keinginan 
untuk berkembang, terbuka pada pengalaman-
pengalaman baru, merasakan kemajuan diri dari 

waktu ke waktu, serta berubah dengan cara yang 
efektif untuk menjadi lebih baik).

Psychological well-being sangat berkaitan 
dengan perkembangan masa dewasa madya. Bila 
dalam perkembangannya dapat berjalan dengan 
baik, para dewasa madya tersebut seharusnya akan 
memiliki tingkat psychological well-being yang 
baik pula. Begitu pula bila dewasa madya, dalam 
hal ini ibu, telah berada pada fase sangkar kosong 
yang ditandai dengan emosi yang kompleks, 
akan memberikan dampak pada kesejahteraan 
psikologisnya.  Untuk itu dalam penelitian ini, 
penulis ingin mengetahui dinamika psychological 
well-being dalam kaitannya dengan keadaan 
“kekosongan” para ibu usia dewasa madya yang 
berada pada fase sangkar kosong, serta untuk 
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
psychological well-being mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif fenomenologis untuk mengetahui 
dinamika psychological well-being pada ibu 
usia dewasa madya yang berada pada fase 
sangkar kosong.dan faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhinya. Sedangkan tipe penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus intrinsik 
yang lebih menekankan pada pemahaman 
mendalam terhadap kasus tunggal karena 
kasus tersebut menarik. Tujuan model intrinsik 
tidak dimaksudkan memahami konstruk 
abstrak atau fenomena umum yang diharapkan 
dapat dilakukan generalisasi, melainkan lebih 
menekankan pada kepentingan intrinsik dan 
tidak dimaksudkan untuk membentuk teori baru. 
(Idrus, 2009).

Subyek penelitian adalah tiga orang ibu usia 
dewasa madya yang berprofesi sebagai ibu rumah 
tangga dan telah ditinggal oleh anak-anaknya 
(berada ada fase sangkar kosong) selama lebih 
kurang dua tahun. Teknik penggalian data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
terstruktur menggunakan pedoman wawancara. 
Sedangkan analisis data dilakukan dengan 
analisis tematik dan analisis perbandingan antar 
subyek. Kredibilitas penelitian dilakukan dengan 
melakukan triangulasi data, yaitu mengambil 
data dari sumber-sumber data yang berbeda. 
Sumber yang berbeda tersebut diperoleh dengan 
melakukan wawancara pada subyek utama dan 
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significant other.  HASIL DAN BAHASAN

Penelitian ini memperoleh beberapa hasil 
yang terangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel Riwayat Kasus Masing-masing Subyek
Subyek 1 Subyek 2 Subyek 3

Anak pergi 5 tahun yang lalu 1 th 7 bln yll. 4 tahun yang lalu
Menopause Usia 52 tahun (7 tahun 

yll)
Usia 45 tahun (5 tahun 
yll)

Usia 42 tahun (operasi)

Kesehatan Sering merasa pusing 
(terutama kalau merasa 
sendiri)

Pegal dan linu, sesak nafas Osteoatlitis (sakit pada 
persendian), pernah operasi 
pengangkatan rahim

K o n d i s i 
S a n g k a r 
Kosong

Awal ditinggal anak 
terakhirnya langsung 
stres dan sakit parah, 
namun perlahan 
bisa sembuh dan 
menyesuaikan diri karena 
dukungan suami

Awal ditinggal anak 
terakhirnya merasa 
sedikit sedih dan merasa 
berat, namun segera 
menyadari bahwa 
kepergian anaknya adalah 
untuk bekerja dan pada 
akhirnya dapat ikhlas

Awal ditinggal anak 
terakhirnya merasa sedih, 
kacau, dan sangat kehilangan. 
Karena dukungan dari suami 
dan tingkat religiusitasnya 
yang cukup tinggi, perlahan 
bisa menerima

K a s u s 
k h u s u s 
y a n g 
menyertai

Kematian pasangan bulan 
Mei 2012 yang lalu

- - 

Dalam penelitian ini, ibu usia dewasa 
madya yang berada pada fase sangkar kosong 
mengalami permasalah seperti merasa kehilangan 
anak-anaknya, merasa sedih (dialami oleh semua 
subyek), merasa stres, khawatir, dan kehilangan 
peran sebagai seorang ibu. Perasaan ini muncul 
tidak lama setelah kepergian anak-anak mereka. 
Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 
oleh Lippert (1997) yang menyebutkan bahwa 
banyak emosi yang sering terjadi dan dirasakan oleh 
orangtua ketika menghadapi masa sangkar kosong 
(postparental) diantaranya adalah kesedihan, 
depresi, kecemasan, dan kekhawatiran akan anak-
anak mereka. Selain itu juga merasa kehilangan 
peran sebagai seorang ibu (Gunarsa, 2004).

Tidak semua perasaan di atas dialami oleh 
semua subyek, hal ini dipengaruhi oleh kedekatan 
ibu dengan anak dan juga latar belakang keluarga 
subyek. Kondisi subyek 1 dapat dikatakan buruk. 
Ia sakit keras selama hampir 7 bulan. Ia mengalami 
sindrom sangkar kosong dimana sindrom sangkar 
kosong merupakan respons yang maladaptif atas 
transisi menjadi orangtua (postparental), yang 
muncul atas reaksi kehilangan anak-anak mereka 
(Borland, 1982 dalam Raup & Myers, 1989). Subyek 
2 dan 3 cenderung lebih baik karena menyadari 

alasan kepergian anak adalah untuk bekerja dan 
memiliki cara untuk mengatasi (coping) perasaan 
kehilangan anak-anaknya. Coping subyek 2 
dilakukan dengan melakukan aktivitas menjahit. 
Pada subyek 3, coping dilakukan dengan 
membaca Alquran dan mengaji bersama gurunya. 
Subyek 1 melakukan coping dengan menyusul 
anaknya ke Samarinda dan berkumpul bersama 
banyak orang, terutama keluarganya yang lain.

Seiring berjalannya waktu, subyek 
penelitian berusaha untuk menyesuaian diri atas 
kepergian anak mereka. Subyek 2 dan 3 dapat 
dengan cepat menyesuaikan diri atas perubahan 
pola hubungan dengan anak-anak ini. Sedangkan 
suyek 1 cenderung memerlukan waktu yang agak 
lama karena tidak siap menghadapi kepergian 
anak-anaknya dan dipengaruhi juga oleh 
pengalaman masa lalu subyek atas perceraian 
dengan suami pertamanya. Subyek membutuhkan 
anak-anaknya namun merasa bahwa anak-
anaknya tidak ada yang mau tinggal bersamanya 
dan lebih memilih untuk tinggal bersama ayah 
mereka. Hal ini sesuai dengan teori Black dan Hill, 
1984; Borland, 1982; Cooper dan Gutmann, 1987 
(dalam Raup & Myers, 1989) yang menyebutkan 
bahwa wanita yang terlalu melibatkan diri 
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(overinvolved) dalam perannya sebagai ibu 
dan yang menunjukkan kebutuhannya kepada 
anak-anaknya lebih rentan mengalami sindrom 
sangkar kosong. Sindrom ini lebih banyak dialami 
oleh ibu yang memiliki peran sangat tradisional 
sebagai ibu dalam keluarga dan masyarakat, pada 
ibu yang tidak memiliki peran lain, dan pada saat 
dihadapkan pada isu-isu kehidupan yang lain yang 
harus dihadapi pada saat yang sama (Borland, 
1982;  Harkins, 1978 dalam Raup & Myers, 1989). 

Peran dukungan sosial sangat besar 
pengaruhnya dalam membantu subyek berhasil 
menyesuaikan diri atas kepergian anak-anak. 
Selain itu, kualitas hubungan sosial yang baik 
dengan anak-anaknya maupun orang lain juga 
turut membantu para ibu menyesuaikan diri 
menghadapi fase sangkar kosong. Hubungan 
yang tetap terjalin baik dengan anak setelah 
mereka pergi meninggalkan rumah, dan 
hubungan dengan orang lain seperti berteman 
dan ikut serta dalam komunitas tertentu, juga 
turut mempengaruhi kondisi dewasa madya yang 
berada pada fase sangkar kosong (Mitchell & 
Lovergreen, 2009).

Setelah kepergian anak-anak dari rumah 
selama hampir dua tahun atau lebih, subyek sudah 
dapat menerima dengan baik kondisinya saat ini. 
Semua subyek mengaku tidak merasa tertekan 
menghadapi kenyataan harus hidup tanpa anak 

anak mereka. Dua subyek mengaku merasa lebih 
ringan mengerjakan pekerjaan rumah, dan yang 
lain juga terlihat semakin dekat dengan suaminya. 
Hal ini sesuai dengan penelitian Fingerman (2000 
dalam Clay, 2003) yang menyebutkan bahwa para 
orangtua merasa lebih menikmati kebebasan, 
memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan 
membangun kembali hubungan yang lebih 
berkualitas dengan pasangan, memiliki waktu dan 
peluang lebih besar untuk melakukan hal-hal yang 
mereka sukai dan cita-citakan yang dulunya tidak 
bisa karena terbatasnya kesempatan. Seorang 
subyek merasa puas dengan kondisi hidupnya saat 
ini karena dapat menyaksikan keberhasilan anak-
anaknya dan masih dapat menjalin hubungan 
yang baik dengan anak-anak. Masa sangkar 
kosong memiliki hubungan yang signifikan 
dengan peningkatan kebahagiaan perkawinan. 
Kepuasan hidup secara signifikan meningkat 
berdasarkan pada seringnya berhubungan dengan 
anak-anak yang telah dewasa tersebut (White & 
Edwards, 1990 dalam Iman & Aghamiri, 2011).

Keberhasilan menyesuaikan diri pada ibu 
usia dewasa madya tersebut pada akhirnya mampu 
mengantarkan mereka untuk melanjutkan 
hidupnya dengan baik dan memenuhi fungsinya, 
dapat melanjutkan tugas perkembangan mereka, 
dan mencapai kondisi sejahtera secara psikologis.

Tabel Urutan Dimensi PWB yang Signifikan Terjadi pada Masing-masing Subyek
No. Subyek 1 Subyek 2 Subyek 3

1 Otonomi Penguasaan Lingkungan Tujuan Hidup
2 Tujuan Hidup Hubungan Positif dengan 

Orang Lain Penguasaan Lingkungan
3 Penguasaan Lingkungan Otonomi Otonomi
4 Penerimaan Diri Penerimaan Diri Penerimaan Diri
5 Hubungan Positif dengan 

Orang Lain Tujuan Hidup Hubungan Positif dengan 
Orang Lain

6 Pertumbuhan Pribadi Pertumbuhan Pribadi Pertumbuhan Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, ibu yang 
berada pada fase sangkar kosong dalam penelitian 
ini secara umum memiliki gambaran psychological 
well-being yang hampir sama, yaitu tampil dalam 
kualitas yang cukup baik, namun memiliki 
perbedaan dalam karakteristik dimensi yang 
menjadi perhatian pada masing-masing subyek 
(dinamika). Pada subyek 1, karakteristiknya 
yang khas adalah kegigihan dan semangatnya 
untuk terus berjuang mencapai apa yang ia 
inginkan untuk anak-anak dan cucu-cucunya. 
Dari sini terlihat karakter subyek 1 pada dimensi 

otonomi. Subyek 2 menunjukkan kemampuan 
yang baik dalam penguasaan lingkungan. Ia 
dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di 
lingkungan dan tetap dapat memilih kegiatan 
atau konteks yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
ia pegang. Sedangkan subyek 3 menunjukkan 
karakteristik bahwa dirinya memiliki beberapa 
prinsip hidup yang sangat ia yakini sehingga 
mampu mengarahkan hidupnya dengan baik. 
Dimensi tujuan hidupnya sangat terlihat dari 
sini. 

Pada dimensi penerimaan diri, 
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berdasarkan hasil yang diperoleh, ketiga subyek 
sudah dapat menerima dirinya saat ini dan 
berpikir positif tentang dirinya. Dukungan 
dari suami dan orang-orang terdekat subyek 
membuat mereka dapat dengan lebih mudah 
menyesuaikan diri atas kepergian anak-anak dari 
rumah. Hubungan intim dengan sejumlah kecil 
orang-orang dan dukungan yang diberikan dari 
anggota keluarga yang lain mengarah pada lebih 
kuatnya mental well-being (Iman & Aghamiri, 
2011). Faktor lain yang muncul dalam membantu 
subyek menerima kondisi dirinya adalah tingkat 
religiusitas dan keterlibatan peran lain selain 
sebagai ibu. Berdasarkan penelitian Coke, 1992; 
Walls dan Zarit, 1991 (dalam Papalia, dkk., 2008) 
yang menunjukkan bahwa individu yang merasa 
mendapat dukungan dari tempat peribadatan 
mereka cenderung mempunyai tingkat 
psychological well-being yang tinggi. Ibu yang 
melanjutkan bekerja selama membesarkan anak 
cukup memberikannya peran lain (selain sebagai 
ibu) dan dapat mengurangi dampak buruk yang 
dimunculkan atas kepergian anak-anak dari 
rumah (Raup & Myers, 1989).

Pada dimensi hubungan positif dengan 
orang lain, ketiga subyek memiliki hubungan 
yang hangat dan memuaskan dengan anak-anak 
mereka. Semua subyek masih sering menjalin 
komunikasi dengan anak-anaknya melalui telepon 
dan memelihara sikap keterbukaan satu sama 
lain. Kedua subyek mampu menjalin hubungan 
yang hangat dan  percaya dengan orang lain.

Pada dimensi otonomi, ketiga subyek  
terlihat cukup mandiri dan mampu mengatur 
sendiri perilakunya. Ketiga subyek juga dapat 
mengatasi tekanan sosial dengan cukup baik. 
Ketiga subyek tidak merasa tertekan menjalani 
hidupnya tanpa adanya anak-anak mereka di 
rumah dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya 
sebagai ibu rumah tangga baik dengan bantuan 
suami mereka maupun menyelesaikannya sendiri.

Pada dimensi penguasaan lingkungan, 
ketiga subyek sudah dapat menunjukkan 
perilaku-perilaku yang mengarahkan pada 
kemampuan mereka menguasai lingkungannya, 
antara lain mampu menguasai lingkungan yang 
kompleks, dapat memanfaatkan lingkungan 
dengan baik dengan aktif terlibat di berbagai 
kegiatan masyarakat, menggunakan peluang 
yang ada dengan baik, dan melakukan sesuatu 
berdasarkan nilai yang mereka anut. Ketiga 

subyek melibatkan dirinya dalam hubungan 
bermasyarakat dengan aktif mengikuti pengajian, 
PKK, dan arisan RT/RW. Bahkan ada subyek 
yang selalu aktif dalam kepanitiaan acara yang 
diselenggarakan lingkungannya dan ada yang 
menjadi sekretaris kerohanian Islam di masjid 
dekat tempat tinggalnya.

Pada dimensi pertumbuhan pribadi, 
ketiga subyek menunjukkan kemauan yang 
kurang baik untuk mengembangkan dirinya 
karena mereka sudah merasa cukup puas dan 
dapat mensyukuri kondisi kehidupannya saat ini. 
Hal ini dapat dikatakan wajar melihat usia mereka 
yang sudah hampir memasuki masa tua. Dimensi 
pertumbuhan pribadi mengalami penurunan 
seiring dengan bertambahnya usai individu. 
Walaupun semua subyek kurang memiliki 
kemauan untuk mengembangkan diri, mereka 
juga masih berusaha untuk terus memperbaiki diri 
mereka, salah satunya dengan lebih mendekatkan 
diri kepada Tuhan. Mereka juga masih memiliki 
kemauan untuk berjuang demi anak-anak dan 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka 
sendiri.

Ketiga subyek mampu mencapai 
perkembangan generativitas. Melalui 
generativitas, orang dewasa mempromosikan 
dan membimbing generasi berikutnya melalui 
aspek-aspek penting kehidupan seperti menjadi 
orangtua (parenting), mengajar, memimpin, 
dan melakukan sesuatu yang menguntungkan 
masyarakat (McAdams, 1990 dalam Santrock, 
2002). Dijelaskan bahwa terdapat hubungan 
positif antara generativitas dan psychological 
well-being, dimana semakin baik generativitas 
seseorang, dalam artian orang akan semakin 
mengarahkan hidupnya untuk membimbing 
generasi muda menghadapi aspek-aspek penting 
kehidupan selanjutnya, maka akan semakin 
tinggi pula tingkat psychological well-being-nya 
(Rothrauff & Cooney, 2008).

SIMPULAN DAN SARAN

Kepergian anak-anak menimbulkan 
perasaan yang tidak nyaman bagi para ibu. 
Perasaan tidak nyaman ini berupa perasaan 
sedih dan merasa kehilangan anak-anak, bahkan 
ada yang merasa stres, khawatir, dan kehilangan 
perannya sebagai seorang ibu. Perasaan tidak 
nyaman ini selalu muncul pada ibu di awal-awal 
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dia harus melepaskan kepergian anak terakhirnya 
dari rumah. Adanya dukungan sosial dari keluarga 
dan upaya melakukan stategi coping dengan lebih 
mendekatkan diri kepada Tuhan, berkumpul 
bersama teman-teman dan keluarga yang lain, 
serta menyibukkan dirinya dengan bekerja, dapat 
membantu para ibu tersebut menyesuaikan 
diri dengan kepergian anak-anak mereka dari 
rumah. Penyesuaian diri ini pada akhirnya dapat 
membantu para ibu mencapai kesejahteraan 
psikologis (psychological well-being) mereka. 

Dinamika  psychological well-being pada 
ibu yang berada pada fase sangkar kosong 
dapat dijelaskan melalui dimensi-dimensinya. 
Dimensi penguasaan lingkungan muncul dengan 
karakteristik dapat mengatur dan memanfaatkan 
lingkungan sekitarnya dengan lebih baik dan 
juga aktif terlibat dalam kegiatan yang ada di 
lingkungan sekitarnya. Dimensi tujuan hidup 
juga terlihat dengan adanya prinsip hidup yang 
diyakini sehingga mampu mengarahkan hidupnya 
dengan baik. Karakteristik yang khas pada dimensi 

otonomi juga terlihat dengan kegigihan berjuang 
untuk kehidupan yang lebih baik bersama anak-
anak dan cucu-cucu. Ketiga subyek memiliki nilai-
nilai hidup yang dijadikan pedoman dan mampu 
memilih aktivitas atau konteks sesuai dengan 
nilai-nilai hidupnya tersebut. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kondisi psychological well-being 
pada ibu usia dewasa madya pada fase ini, antara 
lain dukungan sosial, tingkat religiusitas, dan 
adanya aktivitas tambahan.

Penelitian ini membutuhkan penelitian 
lanjutan untuk memahami dinamika 
psychological well-being pada ibu usia dewasa 
madya agar diperoleh pemahaman secara 
menyeluruh. Selanjutnya, penelitian ini dapat 
digunakan bagi ibu yang berada pada fase sangkar 
kosong dalam memahami dinamika psychological 
well-beingnya. Keluarga, teman, serta lingkungan 
juga dapat memberikan dukungan kepada para 
ibu tersebut sehingga dapat mencapai kondisi 
psychological well-being secara optimal.



Nurul Akmalah

Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi
Vol.  3 No.2 , Agustus 2014

95

PUSTAKA ACUAN

Barr, Naomi. (2009). The Empty Nest Syndrome [on-line]. Diakses tanggal 15 September 2012 dari http://
www.oprah.com/relationships/The-End-of-Empty-Nest-Syndrome.

Clay, Rebecca A. (2003). An Empty Nest Can Promote Freedom, Improved Relationships [on-line]. Diakses 
tanggal 6 Agustus 2012 dari http://www.apa.org/monitor/apr03/pluses.aspx.

Glenn, Norval D. (1975). Psychological Well-Being in the Postparental Stage: Some Evidence From 
National Surveys. Journal of Marriage and Family, 37, 105-110.

Gunarsa S.D. (2004). Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: Dari Anak Sampai Usia Lanjut. Jakarta: PT 
BPK Gunung Mulia.

Hurlock, Elizabeth B. (2004). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan 
(Edisi Kelima). Alih bahasa oleh Istidayanti & Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.

Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: 
Erlangga.

Iman, M. T. & Aghamiri, S. F. (2011). A Path Analysis of the Social and Psychological Fators Influenching 
the Psychological Well Being of Empty Nest Mothers in Sari City, Iran. Journal of Marriage and 
Family, 9.

Lippert, Laurel. (1997). Women at Midlife: Implications for Theories of Women’s Adult Development. 
Journal of Counseling and Development, 76, 16-21.

Mitchell, Barbara A. & Lovegreen, Loren D. 2009. The Empty Nest Syndrome in Midlife Families. Journal 
of Family Issue, 30, 1651-1670.

Papalia, D.E., Old, Sally W., & Feldman, Ruth D. (2008). Human Development (Psikologi Perkembangan). 
Alih bahasa oleh A.K. Anwar. Jakarta: Kencana.

Raup, Jana L. & Myers, Jane E. (1989). The Empty Nest Syndrome: Myth or Reality? Journal of Counseling 
and Development, 68, 180-183.

Rothrauff, Tanja & Cooney, Teresa M. (2008). The Role Generativity in Psychological Well-Being: Does it 
differ for Childless Adults and Parents? Journal Adult Development, 15, 148-159.

Ryff, Carol D. 1989. Happiness Is Everything, Or is It? Exploration of The Meaning of Psychological Well 
Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.

Santrock, John W. (2002). Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup (Jilid 2). Alih bahasa oleh 
Achmad Chusairi & Juda Damanik. Jakarta: Erlangga.

Shin An, Jeong & Cooney, Teresa M. (2006). Psychological Well Being in Mid to Late Life: The Role 
of Generativity Development and Parents-Child relationship Across the Lifespan. International 
Journal of Behavioral Development, 30, 410-421.


