Kesejahteraan Psikologis dan Traits Kepribadian pada Ibu Empty-Nester di Kota
Bandung

Ria Wardani
Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha

Abstract
This study aims to obtain the psychological well-being and personality trait of empty-nester
mother in Bandung. The respondents of this study are 60 empty-nester mothers and data were
collected by interview about their thoughts, feelings, and actions in an attempt to adapt to the
empty nest transition. In addition, several demographic characteristics were also asked. Data
were examined and interpreted by theoretical concepts used in this study. It is known that
dimensions of positive relations with others in psychological well-being is a significant
dimension that appear to empty-nester mothers, so they feel that their life in the empty nest is
a positive experience. Positive feelings are determined by the personality trait openness to
experience and extraversion.
Keywords: psychological well-being, positive relation with others, openness to experience,
and extraversion.

I."

Pendahuluan
Salah satu dampak kemajuan teknologi yang hampir merata di segala bidang

kehidupan, adalah menurunnya angka kematian bayi dan anak-anak, di satu sisi, dan
meningkatnya umur peluang hidup manusia, di sisi lain. Selain faktor kemajuan teknologi,
meningkatnya angka peluang hidup diakibatkan oleh semakin meningkatnya kesadaran
manusia untuk melakukan pola kebiasaan hidup sehat dan meninggalkan pelbagai pola
kebiasaan hidup tidak sehat yang beresiko terhadap kesehatan.
Kenyataan di atas, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada semakin
bertambahnya individu yang dapat menjalani perkembangan rentang hidup dengan optimal,
dengan kondisi fisik yang relatif sehat, kapasitas kognitif yang jernih, keadaan emosi yang
relatif stabil, dan hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang memuaskan.
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Salah satu fase perkembangan yang akan terlewati sejalan dengan proses menua adalah
middle aged, terentang antara usia 40 - 60 tahun (Santrock, 2004).
Menurut Santrock (2004) salah satu kejadian penting dalam keluarga middle aged
adalah mengentaskan anak (the launching of a child) menuju kehidupan dewasa, menapaki
karir atau membina keluarga yang independent dari keluarganya semula. Akibatnya, para
orangtua menghadapi a new adjustments as disequilibrium yang diakibatkan oleh
ketidakhadiran anak-anak di rumah. Keadaan ini dikenal sebagai empty nest experiences.
Demikian pula Harkins, 1970; Junger & Maya, 1985 (dalam Jana L Raup dan Jane E. Myers)
menegaskan hal senada, yaitu fase dari siklus kehidupan masa dewasa yang terjadi saat anak
bertumbuh dan tidak lagi tinggal serumah dengan orangtuanya dikenal sebagai empty nest.
Susan

M.

Kearney

(2002,

http://www.is.wayne.edu/mnissani/SE/kearney.htm)

menuliskan artikel Exploring The Empty Nest Transition. Eksplorasi terhadap transisi empty
nest ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertnayaan yang terkait dengan fenomena ini:
“Benarkah para orangtua menghayati perasaan susah saat anak-anaknya meninggalkan
rumah? Adakah bukti-bukti absah yang mendukung perasaan susah tersebut? Apakah
perasaan itu wajar adanya? Atau itu hanyalah mitos ? Apakah perasaan itu merupakan reaksi
berlebihan atas tahapan normal dalam kehidupan ? Apakah mereka yang merasakah gejalagejala kesusahan itu mengindikasikan abnormalitas ? Apakah ini hanyalah fenomena baru
yang terbangun dari keadaan transisi dalam kehidupan? Apakah para orangtua melewati
pengalaman sekilas ini dengan reaksi-reaksi positif?”
Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Kearney melakukan
wawancara terhadap sejumlah ibu dan bapak empty-nester. Simpulan dari hasil wawancara
itu menunjukkan bahwa reaksi-reaksi para orangtua terhadap empty nest sangat individual.
Para ibu, umumnya, mengakui merasa memiliki perasaan yang lebih buruk ketimbang bapak
saat menghadapi kenyataan anak-anak meninggalkan rumah. Hasil dari kajian eksploratif
inilah yang mendasari alasan mengapa responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah ibu
empty-nester.
Menyimak beberapa hasil penelitian yang dapat penulis himpun guna mendalami
permasalahan transisi empty nest ini, penulis menjumpai kenyataan sebagai berikut. Hasil
penelitian Radloff (1980) menunjukkan, empty–nest parent tidak lebih depresi dibandingkan
orangtua yang tinggal bersama anak-anaknya. Para ibu dan ayah relatif hidup bahagia pasca
anak-anaknya meninggalkan rumah. Penelitian lainnya terhadap empty-nester memerlihatkan
arah yang serupa, yaitu pengalaman empty nest justru memerlihatkan dampak positif secara
psikologis bagi para ibu berupa meningkatnya personal growth, hubungan perkawinan yang
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memuaskan, ketersediaan waktu luang yang cukup, dan bertumbuhnya feeling mastery karena
responden menghayati telah berhasil membesarkan dan mengentaskan anak-anaknya
(Mitchell, A. Barbara., Lovegreen, D. Loren, 2009). Temuan ini mengindikasikan bahwa
empty-nest adalah suatu masa transisi dalam kehidupan middle agde parent yang
mengharuskan individu untuk beradaptasi, bukan sebagai pengalaman yang berdampak
negatif bagi perkembangan individu melainkan sebagai kesempatan untuk mengisi hari-hari
dengan kegiatan positif, kesemptaan untuk pemenuhan minat-minat yang selama ini tidak
dapat diwujudkan karena kesibukan mengasuh dan membesarkan anak-anak. Ini berarti para
ibu tetap bisa well being di dalam sarang kosongnya.
Sebagai suatu pengalaman baru, sebagaimana juga pengalaman-pengalaman lainnya
dalam kehidupan, pengalaman sarang kosong (empty nest) ini mengharuskan seseorang untuk
melakukan proses sebagai upaya untuk beradaptasi terhadap kejadian-kejadian, keadaankeadaan, dan kondisi kehidupan. Apabila dikaitkan dengan kajian tentang life satisfaction di
masa dewasa madia (middle aged) maka akan ditemukan beberapa faktor yang
memengaruhinya yaitu kesehatan fisik, penyesuaian psikologis, status sosioekonomik,
kejadian-kejadian dalam kehidupan, dan dukungan sosial. Kemampuan dewasa madia untuk
melakukan penyesuaian psikologis menghadapi transisi dalam kehidupan, termasuk
menghadapi kenyataan ‘tanpa kehadiran anak-anak di rumah’ sebagai indikator utama dari
empty nest, akan bermuara pada tercapainya kesejahteraan psikologis. Carol Ryff dan kawankawan (Keyes & Ryff, 1999; Ryff, 1995; Ryff & Singer, 1998 dalam Papalia 2007) telah
menggambarkannya dengan cara melakukan perluasan dari teori Erikson hingga teori
Maslow, dan karenanya berhasil mengembangkan a multifaceted model yang di dalamnya
tercakup enam dimensi well-being. Multidimensionalitas Model of Psychological Well-Being
Berkaitan dengan konsep psychological well-being, Ryff (1989, dalam Hidalgo et al.,
dalam Wells (Ed.) 2010) mengajukan model multidimensional yang tersusun atas enam
dimensi, yaitu Self-acceptance, Positive relations with others, Autonomy, Environmental
mastery, Purpose in life, dan Personal growth.
Ke enam dimensi psychological well-being itu dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Self-acceptance: Merupakan bagian penting well-being dan menitikberatkan pada
pendapat seseorang tentang diri sendiri. Dimensi ini bukan sebentuk narcisstic self-love
atau superficial self-esteem, melainkan self-regard yang di dalamnya dibangun dengan
cakupan aspek-aspek positif dan negatif (Ryff and Singer, 2003 dalam Hidalgo et al.,
dalam Wells (Ed.) 2010). Penulis lain berbicara tentang ini sebelumnya (Jung 1933;
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Von Franz, 1964 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.) 2010) menekankan bahwa
hanya fully-individuated person lah yang dapat menerima kegagalan yang dialaminya.
Konsep integritas ego yang disampaikan Erikson (1959 dalam Hidalgo et al., dalam
Wells (Ed.) 2010) juga merujuknya pada seseorang yang dapat menerima keberhasilan
dan kegagalan di masa lalu. Penerimaan diri ini dibangun bersama dengan honest selfassessment; seseorang menyadari kegagalan dan keterbatasan pribadi, namun memiliki
cinta untuk menerima dan merangkul dirinya apa adanya.
2. Positive relations with others: meliputi keuletan, kesenangan, dan kegembiraan yang
didapatkan dari hubungan dengan orang lain, dari keakraban dan cinta (Ryff and
Singer, 2003 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.) 2010). Teori-teori tahap
perkembangan masa dewasa juga menekankan hubungan dekat dengan orang lain
(intimacy) dan bimbingan serta kepedulian orang lain (generativity). Pentingnya
memiliki hubungan positif dengan orang lain berulang-ulang ditekankan dalam definisi
psychological well-being (Ryff and Singer 1996 dalam Hidalgo et al., dalam Wells
(Ed.) 2010).
3. Autonomy: Merujuk pada kemampuan seseorang bergerak dengan irama sendiri, dalam
mengejar pendirian dan keyalinan pribadi sekalipun harus bertentangan dengan dogma
dan kearifan konvensional. Autonomy juga merujuk pada kemampuan untuk sendiri
(bialmana perlu) dan hidup secara otonomus (Ryff and Singer, 2003 dalam Hidalgo et
al., dalam Wells (Ed.) 2010). Begitu pula halnya dengan teori self-actualization atau
keinginan untuk berfungsi secara otonom dan resistan terhadap enkulturasi. Dalam
kajian mengarah ke konsep a fully functioning persons, maka orang tersebut adalah
seseorang dengan frame asesmen internal, tidak tertarik dengan apa yang dipikirkan
orang lain mengenai dirinya, melainkan akan mengevaluasi dirinya berdasarkan
standar-standar pribadi yang dimilikinya sendiri.
4. Environmental mastery: Merupakan faktor penting well-being lainnya dan concern
dengan tantangan individu untuk menguasai lingkunagn sekitarnya. Kemampuan ini
memersyaratkan

keterampilan

membangun

dan

menopang

lingkungan

yang

menguntungkan dirinya (Ryff and Singer, 1995 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.)
2010). Kemampuan seseorang untuk menentukan atau membangun lingkungan yang
tepat bagi keadaan mentalnya didefinisikan sebagai ciri kesehatan mental. Menurut teori
perkembangan rentang hidup, agar seseorang dapat secara adekwat menguasai
lingkungannya, perlu kemampuan mengatur dan mengendalikan keadaan sekitarnya,
artinya perlu bergerak ke arah maju dan mengubah keadaan melalui tindakan mental
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dan fisik yang kreatif (Ryff and Singer, 1995 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.)
2010).
5. Purpose in life: Adalah kemampuan seseorang untuk menemukan makna dan arah dari
pengalaman-pengalamannya, mengemukakan dan menetapkan tujuan dalam hidupnya
(Ryff and Singer, 2003 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.) 2010). Batasan
kematangan secara tegas menekankan pengertian tentang tujuan hidup dan adanya a
sense of direction serta intentionality. Individu dengan positive functioning memiliki
tujuan-tujuan, intention dan a sense of direction, yang kesemuanya akan membantu
memberikan makna bagi hidupnya (Ryff and Singer, 1996 dalam Hidalgo et al., dalam
Wells (Ed.) 2010).
6. Personal growth: Menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan potensi dan
bakat yang dimilikinya, dan mengembangkan sumber daya-sumber daya baru.
Seringkali faktor ini terlihat sebagai kekuatan pribadi manakala berhadapan dengan
adversity (Ryff and Singer, 2003 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.) 2010). Faktor
ini berhubungan dengan kesediaan membuka diri terhadap pengalaman-pengalaman
baru, yang sekaligus merupakan ciri utama dari the fully functioning person. Teori-teori
rentang hidup secara eksplisit juga menekankan pentingnya bertumbuh secara
berkelanjutan dan melakukan tugas-tugas atau tantangan baru di pelbagai tahap
kehidupan (Ryff and Singer, 1996 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.) 2010).
Empty nest merupakan pengalaman baru dalam kehidupan para orangtua yang berada
pada periode usia middle adulthood. Menghadapi satu kejadian baru dalam kehidupan
menuntut para orangtua untuk beradaptasi atau melakukan penyesuaian diri atas perubahan
yang terjadi pada diri maupun sekitarnya. Adaptasi merupakan fungsi penting dari
kepribadian (Papalia, 2007). Berikut ini akan dipaparkan teori-teori yang mendasari ke dua
variabel penelitian, yaitu Psychological Well-Being, dan the Big Five personality traits.
1.1." The Big-Five Personality Traits
Traits adalah pola pikiran, perasaan, atau tindakan yang konsisten sehingga dapat
membedakan seseorang dari orang lainnya. Traits merupakan kecenderungan dasar yang
tetap stabil di sepanajng rentang kehidupan, namun ciri-ciri perilaku sesungguhnya dapat
berubah melalui proses adaptasi.
The Big-Five sendiri merepresentasikan suatu taksonomi (sistem klasiifikasi) traits
yang oleh sejumlah psikolog kepribadian dipandang sebagai inti dari perbedaan individual
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dalam hal kepribadian. Traits tersebut terbentuk setelah melewati penelitian analisis faktor
atau suatu teknik yang secara umum dilakukan dengan menggunakan komputer untuk
menentukan hubungan dan pola-pola bermakna pada data perilaku. Dimulai dari variabel
perilaku dalam jumlah yang besar, kemudian komputer akan menemukan hubunganhubungan atau koneksi alami yang maksimal antar variabel dan berkorelasi minimal dengan
variabel lain, untuk kemudian mengelompokkan data sebagaimana hasil tersebut. Setelah
proses ini dilakukan berkali-kali maka akan muncul pola-pola hubungan atau faktor tertentu
yang menangkap inti dari keseluruhan data. Proses semacam itulah yang digunakan untuk
menentukan faktor-faktot dari the Big-Five Personality. Setelah itu, banyak peneliti yang
menguji faktor-faktor lain di luar the Big-Five dan menemukan bahwa hanya the Big-Five lah
faktor yang secara konsisten reliable.
Allport, Norman, dan Cattell berpengaruh dalam merumuskan taksonomi yang
kemudian diperhalus sedemikian rupa. Allport mengumpulkan 4.500 traits, lalu Cattell
menguranginya menjadi 35 traits. Ahli lainnya secara berkelanjutan menganalisis faktorfaktor tersebut sehingga akhirnya ditemukan faktor-faktor yang congruence.
Kesepakatan terkini telah dicapai tentang five factor model of personality yang
diistilahkan oleh para peneliti sebagai The Big-Five (De Raad, 2000 dalam Matthews &
Whiteman, 2003). Akan tetapi, lebih tepat untuk mengatakan the big-fives, karena tidak ada
satu set dimensi tunggal identik yang dapat disepakati oleh kalangan peneliti (De Raad &
Perugini, 2002). Costa and McCrae serta tokoh peneliti lainnya telah banyak melakukan riset
empiris sebagai upaya mengintegrasikan kelima faktor dengan skema-skema kepribadian
lainnya (O’Connor, 2002 dalam Matthews & Whiteman, 2003).
Adapun ke lima traits yang dimaksud adalah:
1. Neuroticism Anxiety, angry hostility, depression, self-consciousness, impulsiveness,
vulnerability
2. Extraversion Warmth, gregariousness, assertiveness, activity, excitement seeking,
positive emotions
3. Openness Fantasy, aesthetics, feelings, actions, ideas, values
4. Agreeableness Trust, straightforwardness, altruism, compliance, modesty, tendermindedness
5. Conscientiousness Competence, order, dutifulness, achievement striving, self-discipline,
deliberation
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II." Metode Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah kesejahteraan psikologis dan traits kepribadian.
Definisi operasional kesejahteraan psikologis merujuk pada sejauhmana ibu empty-nester
mampu mengeskpresikan keterampilan, minat, dan potensi yang dimilikinya dalam upaya
untuk beradaptasi dengan keadaan tanpa kehadiran anak-anak di rumah.
psikologis tercermin melalui dimensi-dimensi self-accpetance;

Kesejahteraan

positive relations with

others; purpose in life; personal greowth; autonomy; dan environmental mastery. Definisi
operasional traits kepribadian merujuk pada seperti apakah kecenderungan perilaku dan
perasaan yang ditampilkan ibu empty-nester dalam upaya beradaptasi dengan keadaan tanpa
kehadiran anak-anak di rumah. Tercermin melalui extraversion; openess to experience;
conscientiousness; agreeableness; dan neuroticism.
2.1." Sampel
Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 60 orang ibu, yang semua anaknya telah
meninggalkan rumah karena alasan-alasan menikah, bekerja, sekolah/ kuliah, atau karena
gaya hidup yang dipilihnya. Sebagian ibu ada yang masih bekerja, pensiunan, dan ibu rumah
tangga. Sampel ibu rumah tangga dan pensiunan diperoleh datanya melalui perkumpulanperkumpulan

tempat responden bergabung melakukan kegiatan sesuai dengan minat-

minatnya. Keseluruhan sampel berukuran 60 ibu empty-nester.
2.2." Instrumen Penelitian
Data dijaring menggunakan teknik wawancara dengan pertanyaan mengacu pada
kuesioner empty-nest yang dikembangkan oleh Susan M. Kearney (2002). Secara garis besar,
daftar pertanyaan tersebut menggali pikiran, perasaan, dan tindakan ibu empty-nester dalam
menghadapi keseharian tanpa kehadiran anak-anak di rumah.
Daftar pertanyaan itu terdiri atas 12 pertanyaan berikut ini:
1. Apakah pernah membayangkan suatu saat anak-anak akan meninggalkan rumah ?
(pikiran)
2. Apa yang terpikir akan ibu rasakan saat menjadi empty-nester? (pikiran, perasaan)
3. Bagaimana perasaan ibu yang sesungguhnya tatkala semua anak telah meninggalkan
rumah ? (perasaan)
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4. Apakah ibu terkejut atau merasa bersalah saat anak-anak meninggalkan rumah?
(perasaan)
5. Apakah ibu makan berlebihan, menangis, menarik diri atau memiliki reaksi-reaksi
fisik, emosional, atau sosial yang negatif saat menjadi empty nester? (perasaan,
tindakan)
6. Apa yang ibu lakukan untuk menanggulangi atau beradaptasi dengan keadaan empty
nest? (tindakan)
7. Reaksi-reaksi positif apa yang ibu rasakan saat menjadi empty nester? (pikiran,
perasaan, tindakan)
8. Apakah ibu merasa, secara menyeluruh, bahwa menjadi empty nester itu merupakan
pengalaman positif? (perasaan, pikiran, tindakan)
9. Menurut ibu, bagaimana agar masa transisi ini menjadi lebih mudah untuk dijalani?
(tindakan, pikiran, perasaan)
10. Hal apakah yang menurut ibu memerlukan proses penyesuaian paling sulit terhadap
keadaan empty nest ini? (pikiran, tindakan, perasaan)
11. Bagaimana hubungan dengan anak-anak? Seberapa sering berkomunikasi dengan
anak-anak? (tindakan, perasaan)
12. Saran apa yang dapat ibu sampaikan kepada para orangtua yang mengalami empty
nest? (tindakan, pikiran, perasaan)
2.3." Teknik analisis data
Data utama yang diperoleh melalui wawancara akan dilakukan analisis konten
berdasarkan pikiran, perasan, dan tindakan yang tercermin melalui jawaban atas pertanyaan
wawancara. Analisis konten ini sepenuhnya mengacu pada konstruk teoretik tentang
kesejahteraan psikologis dan traits kepribadian. Tata cara menganalisis konten tersebut
sekaligus akan ditunjukkan pada bagian hasil penelitian berikut.
III." Hasil
Data demografik menunjukkan rata-rata umur responden saat anak terakhir
meninggalkan rumah adalah 56 tahun; rata-rata usia responden saat ini 64.3 tahun; 52%
diantaranya adalah ibu rumah tangga dan sisanya (48%) bekerja di luar rumah; rata-rata
jumlah anak tiga orang; ukuran keseluruhan responden 60 orang.
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Hasil wawancara yang terdiri atas 12 pertanyaan tentang perasaan, pikiran, dan
tindakan dalam beradaptasi terhadap ‘sarang kosong’ akan diinterpretasi berdasarkan konten
jawaban dengan mengacu seutuhnya pada konstruk kesejahteraan psikologis berikut
menemukenali dimensi-dimensinya dan menemukenali keberadaan dukungan emosional dari
pasangan. Adapun ke 12 pertanyaan wsawancara dimaksud adalah:
Hasil wawancara di atas kemudian diinterpretasi berdasarkan konten jawaban dengan
mengacu seutuhnya pada konstruk kesejahteraan psikologis berikut menemukenali dimensidimensinya dan menemukenali traits kepribadian Hasil interpretasi tersebut terurai dalam
tabel berikut ini:
Tabel I Temuan dan Interpretasi Data Hasil Wawancara Berdasarkan Variabel-Variabel
Penelitian
Variabel Penelitian
Kesejahteraan
psikologis

Interpretasi
1. Self-Acceptance memanifes melalui pernyataan “Saya bangga dan
senang melepaskan anak-anak ke luar rumah untuk membangun masa
depannya sendiri, ini artinya saya telah berhasil menjalankan peran
sebagai orangtua,” atau “Kepergian anak dari rumah merupakan
pengalaman positif bagi saya.” Jawaban yang mengarah pada
interpretasi ini ditampilkan oleh seluruh ibu empty-nester yang
menjadi sampel dalam penelitian ini.
2. Personal Growth tampak melalui pernyataan “Saya mengisi keadaan
yang kosong ini dengan beraktivitas positif bersama suami dan
kelompok sebaya.” Seluruih ibu empty-nester yang diwawancara
memberikan jawaban senada dengan pernyataan ini.
3. Purpose in Life tampak melalui pernyataan “ Saya melakukan
pelbagai kegiatan dalam rangka menyalurkan hobi dan minat tanpa
dibebani oleh tanggung jawab di rumah,” atau “Kini saya memiliki
kesempatan untuk merawat diri dan kesehatan sendiri.” Sebesar 90%
ibu empty-nester yang diwawancara memberikan pernyataan searah
dengan ini.
4. Environmental Mastery direpresentasikan melalui pernyataan “Saya
melakukan kegiatan untuk menyalurkan segala sesuatu yang dapat
saya perbuat bagi kesehatan dan kepentingan saya pribadi, orang
terdekat, dan lingkungan.” Seluruh ibe empty-nester yang diwawanca
memberikan pernyataan yang searah dengan ini.
5. Positive Relation with Others direpresentasikan melalui pernyataan
“Saya bahagia bisa beraktivitas bersama-sama suami dan teman
sebaya sekaligus merupakan kegiatan yang saya tunggu-tunggu.”
Seluruh ibu empty-nester yang diwawancara memberikan jawaban
serupa dan searah dengan pernyataan.
6. Dimensi Autonomy tidak hadir dalam jawaban responden. Menurut
Ryff, autonomy yang dimaksud olehnya lebih terarah pada penekanan
independency, dan bersifat kebarat-baratan, sehingga penulis
menafsirkannya sebagai dimensi yang bertentangan dengan positive
relation with others. Seluruh ibu empty-nester yang diwawancara
memberikan pernyataan bahwa kesehariannya tanpa kehadiran anakanak di rumah justru memberinya peluang untuk beraktivitas bersama
suami yang seiring-sejalan dengan membina komunikasi teratur
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Traits Kepribadian

1.

2.

3.

4.

dengan anak-anak. Disela-sela waktu senggang, kedua belah pihak
(anak dan orangtua) saling mengunjungi terutama yang tinggal sekota.
Traits openness to experience dan extraversion menjadi dasar bagi
para ibu untuk menjalani kehidupannya sebagai empty-nester, ditandai
dengan kesadaran untuk tetap memiliki kegiatan dalam keseharian
sebagai pengganti dari kesibukan mengurus dan merawat anak-anak
yang sudah tidak menjadi rutinitas lagi.
Kekosongan akibat ketiadaan anak itu mendorong responden untuk
bergabung dengan kelompok sebayanya guna melakukan pelbagai
kegiatan positif yang berkairan dengan kesehatan, hobi, minat, dan
perawatan dirinya.
Neuroticism sangat rendah derajatnya, yaitu terjadi pada beberapa
bulan pertama pasca anak terakhir meninggalkan rumah. Keadaan ini
wajar dialami para ibu yang tengah mengalami transisi dari keadaan
‘ada anak-anak’ menuju keadaan ‘tanpa kehadiran anak’ di dalam
rumah sekaligus sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap fase
kehidupan baru.
Trait agreeableness dan conscientiousness tidak tampil signifikan
pada jawaban ibu empty-nester yang diwawancara.

IV." Pembahasan
Hasil analisis konten dan kajian terhadap kesejahteraan psikologis pada ibu emptynester melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang perasaan, pikiran, dan perilaku di
dalam sarang kosongnya menunjukkan bahwa keadaan ‘sarang kosong’ merupakan
pengalaman positif, menyenangkan, pasca kepergian anak dari rumah merupakan kesempatan
untuk memerhatikan kepentingan-kepentingan pribadi yang selama ini cenderung tidak
terperhatikan akibat kesibukan mengurus keluarga.

Ini sejalan dengan Lenore Sawyer

Radloff (1980) bahwa ibu relatif hidup bahagia setelah anak-anak meninggalkan rumah.
Temuan menarik yang diperoleh adalah pernyataan seluruh ibu empty-nester yang
diwawancara dengan menyatakan pentingnya membina hubungan positif dengan orang lain
(Positive relations with others) sebagai cara utama untuk beradaptasi dengan kehidupan
sehari-hari tanpa kehadiran anak di rumah.

Hubungan positif itu meliputi keuletan,

kesenangan, dan kegembiraan yang didapatkan dari hubungan dengan orang lain, dari
keakraban dan cinta (Ryff and Singer, 2003 dalam Hidalgo et al., dalam Wells (Ed.) 2010).
Teori-teori tahap perkembangan masa dewasa juga menekankan pentingnya hubungan dekat
dengan orang lain (intimacy) dan bimbingan serta kepedulian orang lain (generativity).
Pentingnya memiliki hubungan positif dengan orang lain berulang-ulang ditekankan dalam
definisi psychological well-being (Ryff and Singer 1996 dalam Hidalgo et al., dalam Wells
(Ed.) 2010). Itu pula sebabnya mengapa responden memilih melakukan pelbagai kegiatan di
luar rumah, bergabung bersama-sama kelompok sebayanya, misalnya melalui kelompok
74

Kesejahteraan Psikologis dan Traits Kepribadian pada Ibu Empty-Nester di Kota Bandung
(Ria Wardani)

pengajian, kelompok seni, kelompok senam lansia/ olah raga. Aktivitas bersama kelompok
sebaya merupakan saat yang senantiasa ditunggu-tunggu dengan antusiasme tinggi.
Kepergian anak-anak dari merupakan kejadian yang tidak terelakkan dan hampir bisa
dipastikan akan dialami para orangtua paruh baya. Menghadapi kenyataan itu responden
memandang perlu mengisi waktu luang yang tersedia dengan melakukan pelbagai kegiatan
bermakna. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden tampak bahwa lima dari
enam dimensi kesejahteraan psikologis dirasakan oleh ibu empty-nester, yaitu Selfacceptance, Positive relations with others, Personal growth, Purpose in Life, dan
Environmental mastery. Adapun dimensi Autonomy tidak muncul. Autonomy merujuk pada
kemampuan seseorang untuk bergerak dengan irama sendiri dalam mengejar pendirian dan
keyakinan pribadi sekalipun harus bertentangan dengan dogma dan kearifan konvensional.
Autonomy juga merujuk pada kemampuan untuk sendiri (bilamana perlu) dan hidup secara
otonomus

(Ryff and Singer, 2003 dalam Hidalgo, dalam Wells (ed.) 2010).

Keadaan

demikian tidak ditemukan dalam budaya ketimuran yang bernuansa collectivism. Budaya
collectivism mengedepankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan baik dengan
keluarga anak-anaknya maupun dengan kelompok yang diikutinya. Pertemuan secara teratur
antara orangtua dan keluarga anak-anaknya adalah bagian dari kebersamaan harmoni yang
terus-menerus dipertahankan dalam keluarga. Demikian pula keterlibatan responden dalam
komunitas dengan kesamaan minat dan hobi secara berkala dilakukan sekaligus merupakan
kegiatan yang selalu dinanti-nantikan. Kesejahteraan psikologis yang terbangun melalui
keadaan di atas agaknya menjadi alasan utama para empty-nester ini selalu merasa bermakna,
bertumbuh, dan memertahankan kesehatan fisik dan mentalnya.
Temuan tentang kesejahteraan psikologis ibu empty-nester ini diikuti pula oleh traits
kepribadian ibu empty-nester. Menurut

Hjelle & Ziegler (1992, dalam Papalia 2007)

kepribadian mencakup beberapa bentuk struktur di dalam pikiran dan perasaan yang
melatarbelakangi perkataan dan tindakan seseorang. Sekalipun struktur ini terus-menerus
berkembang, namun secara umum diasumsikan bertanggungjawab terhadap pola-pola sikap
dan perilaku yang sungguh-sungguh konsisten. Adaptasi - merujuk pada upaya seseorang
untuk melakukan penyesuaian diri terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupannya –
merupakan salah satu fungsi penting dari kepribadian. Teori the Big-Five personality dari
Costa & McCrae (1994, dalam Papalia et al., 2007) yang menjadi acuan utama dari penelitian
Rosemary A. Abbott et al. (2008) mendapatkan kepribadian yang dimiliki individu sejak usia
dewasa awal akan memengaruhi kesejahteraannya (well-being) saat midlife. Dalam hal ini,
traits extraversion memberikan pengaruh sangat kuat terhadap positive relations with others.
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Selaras dengan itu, penelitian ini menemukan menonjolnya dimensi positive relations with
others pada ibu empty-nester dilatarbelaka lagi oleh extraversion dan openness to experience.
Kedua

traits

inilah

yang

menggerakkan

kecenderungan

ibu

empty-nester

untuk

menggabungkan diri ke dalam pelbagai kegiatan positif dalam kesehariannya, bersama-sama
kelompok sebaya. Keseluruhan gambaran di atas diperoleh berlandaskan hasil analisis konten
dari wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu empty-nester yang menjadi responden
dalam penelitian ini.
V." Simpulan
Responden yang terdiri atas ibu dewasa madia yang semua anaknya telah
meninggalkan rumah (empty-nester), ternyata tetap menghayati kesejahteraan psikologis
dalam “sarang kosong”nya karena memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
menurutnya bermanfaat, baik bersama keluarga anak-anaknya maupun kelompok yang
sengaja dipilihnya untuk mengisi waktu luang bersama. Dimensi kesejahteraan psikologis
yang tampak menonjol adalah positive relations with others sekaligus menekan kemunculan
dimensi autonomy sebagai cerminan bahwa budaya collectivism merupakan dasar filosofi ibu
empty-nester untuk hidup berdampingan dengan nuansa kebersamaan, keakraban, dan
keharmonisan. Faktor kepribadian (sebagai faktor internal) yang mendasari proses adaptasi
ibu empty-nester di tengah-tengah ketiadaan anak-anak di rumah itu dan dalam penelitian ini
dijaring melalui Big-Five personality traits tampak bahwa traits extraversion dan openness to
experience merupakan trait yang paling mendasari ibu empty-nester dalam menghayati
kesejahteraan psikologisnya.
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