
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan 

anaknya agar mampu menjalani hidup dengan mandiri. Ketika anak memasuki 

masa dewasa, biasanya anak mulai meninggalkan orang tua dan tempat 

tinggal asalnya untuk menempuh hidup baru dengan pasangan maupun untuk 

menempuh pendidikan. Bassof (dalam Santrock, 1995) mengemukakan bahwa 

salah satu peristiwa penting dalam keluarga adalah beranjaknya seorang anak 

dalam kehidupan dewasa, karir atau membentuk keluarga baru yang terlepas 

dari keluarga tempatnya berasal. Wiryasaputra (2007), mengemukakan bahwa 

hal ini merupakan waktu yang tepat bagi anak untuk pergi keluar 

meninggalkan rumah, sekaligus waktu yang tepat juga bagi orangtua untuk 

melepaskan anak. 

Tahap ini memang rasanya berat, baik bagi anak maupun orangtua 

karena dapat menimbulkan kecemasan, kehilangan, dan kesedihan. Banyak 

orangtua dan anak menolak untuk berubah karena tidak ingin kehilangan dan 

sedih. Lebih baik memelihara keseimbangan yang sudah ada dan tidak ingin 

menyesuaikan diri serta menciptakan keseimbangan baru, sehingga anak 

kadang kurang berani mengambil keputusan untuk pergi. 

Ada juga orangtua kurang tega dengan berbagai alasan. Memang, 

kedua belah pihak harus belajar bahwa pergi dan membiarkan pergi itu, 

bukan akhir dari segala-galanya. Sistem keluarga harus membuka diri, 

menjangkau dunia luar, sampai daerah yang tidak terbatas jaraknya, 

sehingga orang tua menghadapi penyesuaian baru karena ketidakseimbangan 

1 



akibat ketiadaan anak. Kebanyakan orang tua harus menyadari bahwa 

merupakan hal normal untuk merasa sedih ketika mereka sedang 

mempersiapkan anaknya untuk memasuki bangku kuliah dan meninggalkan 

rumah. Merupakan hal yang normal untuk menangis ketika orang tua tidak 

lagi dapat mengatur anak, atau berharap anak dapat membuat keputusan 

yang baik dan benar di dunia luar. Hal ini juga normal jika ingin 

menghabiskan waktunya dikamar anak, agar orang tua tersebut merasa lebih 

dekat dengan sang anak karena perasaan kangen dengan anaknya. 

Anggapan tersebut pada dasarnya tidaklah beralasan, terutama pada 

saat ini dimana perkembangan dan tuntutan jaman serta modernisasi, telah 

membuat banyak perubahan dalam gaya atau pola hidup individu dan 

masyarakat hingga masa transisi yang harus dilalui oleh setiap individu, 

termasuk para orang tua tidak lagi terlalu sulit untuk dilalui. Komunikasi 

dan alat transportasi pada saat ini telah berkembang dan maju yang membuat 

jarak seakan terlihat jauh terasa dekat, sehingga membuat acara keluarga 

yang dulu terilhat tidak mungkin menjadi mudah. Terlepas dari hal itu, 

dimasa kini banyak keluarga yang menganut sistem “dual career” artinya, 

baik suami maupun istri sama-sama bekerja, selain sebagai sarana 

mengaktualisasikan diri, namun tidak terlepas pula dari desakan kebutuhan 

yang makin tinggi. Konsekuensinya, para keluarga muda ini sering 

mempercayakan kembali anak-anak mereka pada orang tua. Ada juga, yang 

memilih untuk tinggal bersama orang tua, entah karena pertimbangan 

ekonomi keluarga, maupun pertimbangan lain, misalnya agar lebih bisa 

saling menjaga antara orang tua, anak dan cucu.  

Sarang Kosong atau fase Empty-nest adalah kondisi psikologi yang 

dialami oleh orang tua (terutama oleh para ibu) ketika anak mereka mulai 

beranjak dewasa dan meninggalkan rumah (Webber dan Delvin, 2005). Hal 

ini disebabkan karena anak sudah mulai masuk usia kuliah atau telah 

menikah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fingerman (2000) 



menyebutkan, bahwa ternyata para orang tua tidak merasakan empty-nest, 

seperti stress dan depresi karena kesepian dan kehampaan yang intens atau 

pun kehilangan makna dan gairah hidup. Penelitian tersebut menyebutkan, 

bahwa mereka - para orang tua yang diteliti, merasa lebih menikmati 

kebebasan, mereka pun memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan 

membangun kembali hubungan yang lebih berkualitas dengan pasangan, 

punya waktu dan peluang lebih besar untuk melakukan hal-hal yang mereka 

suka dan dicita-citakan, namun selama ini tidak bisa karena terbatasnya 

kesempatan. Para orang tua tersebut bahkan merasa bangga dan bahagia, 

ketika melihat anak-anak sanggup melangkahkan kaki, menjadi pribadi yang 

mandiri dan dewasa. Dan yang terpenting, hubungan antara orang tua 

dengan anak-anak mereka malah semakin berkualitas. Alasannya karena 

berkurangnya stressor atau tekanan yang biasanya muncul ketika keduanya 

(orang tua - anak) tinggal satu rumah, apalagi ketika anak berada di usia 

remaja. Fakta lain yang muncul dari hasil penelitian, mengatakan bahwa 

fase emtpy nest justru mendatangkan manfaat lain, yaitu kembalinya 

hubungan yang lebih erat antara orang tua dengan saudara-saudara kandung. 

Antonucci, Tamir & Dubnoff (dalam Rini 2004), menyebutkan 

bahwa pada usia antara 30 - 40-an tahun, terlihat adanya peningkatan stress 

dan depresi di antara para wanita, justru ketika anak-anak masih di rumah. 

Pada saat fase empty nest tiba, stress, depresi, kecemasan dan kekuatiran 

malah berkurang. Ketika para responden itu dihadapkan pada pertanyaan 

tentang masa transisi itu, mereka cenderung memberi jawaban bahwa 

kepergian anak (untuk menjadi mandiri), justru merupakan masa transisi 

yang positif dari pada negatif. Karena para responden memiliki kesempatan 

dan peluang untuk kembali bekerja, kembali menekuni hobi, kembali aktif 

dalam organisasi, atau bahkan ada yang kembali ke sekolah. Sementara, 

pihak yang merasa bahwa masa transisi itu lebih berdampak negatif, 

bukanlah disebabkan oleh empty nest-nya, namun lebih berkaitan dengan 



masalah perkawinan yang mewarnai hubungan antara suami istri dan 

keluarga selama ini. 

Seorang wanita yang memasuki fase empty nest cenderung mengalami 

kesepian, kepedihan dan kerinduan yang disebabkan perpisahan dengan anak-

anaknya. Hal itu diperkuat oleh Kartono (1992), sehubungan dengan peristiwa 

perpisahan, kehidupan emosional seorang ibu yang sudah mulai menua itu 

juga banyak kesamaannya dengan kondisi masa prapubertas. Pada saat itu 

juga ikatan ibu dan anaknya mulai melonggar dan sifatnya pasif. Sebab anak-

anak pada masa prapuber, pubertas dan adolesen itu menyalurkan segenap 

energi emosionalnya pada interest-interest keluar (bukan lagi pada ibunya), 

sehingga wanita yang mempunyai anak-anak pada usia kuliaha atau sudah 

menikah akan merasakan kepedihan, kesepian dan kerinduan terhadap 

anaknya. 

Helen M. Devries, PhD (dalam Rini 2004), adalah seorang psikolog 

yang juga melakukan riset tentang empty nest. Secara umum, hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa periode empty nest itu sendiri lebih dirasakan 

sebagai sebuah transisi yang positif, dari pada negatif. Namun, dalam 

penelitian itu terlihat adanya perbedaan antara wanita dengan pria, dalam 

merespon masa transisi tersebut. Meskipun wanita yang dikatakan punya 

kecenderungan lebih tinggi pada fase empty nest karena peran mereka yang 

lebih intens dalam membesarkan anak-anak, namun ternyata, para wanita / 

ibu-ibu tersebut, meskipun sehari-hari mereka adalah ibu rumah tangga, 

namun mereka justru menunggu saatnya tiba, yaitu saat anak-anak menjadi 

pribadi dewasa yang mandiri. Pada masa dewasa madya wanita biasanya 

akan mengalami fase empty nest (masa sepi) yaitu masa ketika anak-anak 

tidak lama lagi tinggal bersama orang tua, hal ini disebabkan karena anak 

yang diasuhnya telah menikah, bekerja dan menempuh pendidikan diluar 

kota. 



Orangtua mempunyai peran yang penting saat membesarkan 

anaknya, agar anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang berguna bagi 

orangtua, masyarakat dan dirinya sendiri. Pada masa pertumbuhan anak 

tersebut, orangtua mengalami masa transisi yang disebut fase empty nest.  

Fase empty nest merupakan masa transisi yang dialami oleh orangtua ketika 

anak-anak meninggalkan rumah dalam waktu relatif lama untuk menempuh 

pendidikan diluar kota maupun menempuh hidup baru bersama 

pasangannya. Fase empty nest menimbulkan kondisi psikologis yang 

bermacam-macam bagi orangtua, namun kondisi psikologis tersebut 

cenderung dialami oleh wanita. Karena wanita atau ibu lebih banyak 

mengahabiskan waktu untuk berkumpul dan membesarkan anaknya 

dibanding dengan pria atau ayah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta tersebut bahwa ada banyak 

kondisi psikologis yang dialami oleh wanita pada fase empty nest baik 

positif atau negatif, maka peneliti tertarik untuk meneliti kondisi psikologis 

wanita pada fase empty nest. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah yang diambil oleh peneliti yaitu bagaimana kondisi psikologis 

wanita pada fase sarang kosong (empty nest) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi 

psikologis wanita pada fase sarang kosong (empty nest). 

D. Manfaat Penelitian 

1). Manfaat teoritis 



Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

bagi perkembangan ilmu psikologis, khususnya psikologi klinis dan 

psikologi perkembangan tentang fase empty nest. 

2).Secara praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran 

dan pemahaman terhadap kondisi psikologis wanita pada fase empty nest, 

agar para wanita bisa memahami dan mengatasi keadaan ketika mereka 

berada pada fese empty nest. 

 

 


