
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan manusia sangat penting untuk selalu diperhatikan 

terutama setelah seseorang sudah dinyatakan mengidap suatu penyakit 

yang dapat menghambat aktifitas sehari-hari. Seiring dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju, maka semakin maju pula 

perkembangan dalam segala bidang kehidupan. Perkembangan ini pula 

yang terjadi dalam bidang kedokteran, dimana penyakit yang dulu belum 

ditemukan obatnya, kini telah mulai ditemukan obatnya. Namun semakin 

berkembangnya ilmu kedokteran bukan hanya diiringi dengan kondisi 

masyarakat yang lebih baik dan lebih sehat, namun juga diiringi dengan 

perkembangan penyakit yang semakin meningkat dalam masyarakat. 

 Penglihatan merupakan salah satu dari panca indera selain 

pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba. Penglihatan sangat 

penting dalam kehidupan manusia, tanpa penglihatan manusia akan 

mengalami kesulitan dan tidak dapat menikmati kehidupannya dengan 

sempurna (dalam Sarumaha, 2011). Sepanjang tempo kehidupan 

manusia, manusia menderita penyakit atau kelainan pada organ 

penglihatannya setidaknya sekali sepanjang hidupnya (dalam Sarumaha, 

2011). Penyakit-penyakit dan kelainan-kelainan yang melibatkan sistem 



 

 

penglihatan sangat banyak seperti mata merah, katarak, trauma pada 

mata, glaukoma, penyakit kelopak mata, penyakit retina mata, kelainan 

refraksi dan tumor pada mata. 

Angka terjadinya tumor mata jika dibandingkan dengan penyakit 

mata lainnya tergolong kecil. Tapi akibat yang disebabkan dari tumor mata 

pada penderita pseudotumor mata cukup besar, karena dapat 

mengakibatkan berkurangnya penglihatan juga kematian dikarenakan 

metastasisnya. Pertumbuhan sel-sel baru secara abnormal yang tumbuh 

melampaui batas normal dan kemudian dapat menyerang bagian sebelah 

tubuh dan menyebar pada organ lain. Proses seperti ini merupakan 

pengertian metastasis. 

Menurut Haryono, Ibrahim dan Kusumastuti (2014), orbital 

pseudotumor sendiri adalah reaksi inflamasi kronis yang menyerang 

jaringan orbita mata dimana penyebabnya tidak diketahui. Gejalanya 

meliputi bola mata yang menonjol dan kongesti palpebra dan edema. 

Sedangkan proptosis yaitu sel-sel kanker yang berada di dalam bola mata 

yang terus tumbuh hingga luar bola mata sehingga menyebabkan bola 

mata menonjol keluar. Hal ini dikarenakan struktur tulang orbita yang kaku 

dimana setiap isi orbita yang bertambah di samping atau belakang bola 

mata sehingga mendorong bola mata tersebut ke depan (Haryono dkk, 

2014). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar  tahun 2007 menunjukkan 

bahwa tumor di masyarakat berkisar 4,3 per 1000 penduduk. Prevalensi 



 

 

tumor atau kanker tertinggi dilaporkan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY), yaitu 9,6 per 1000 penduduk, terendah di Provinsi 

Maluku, yaitu 1,5 per 1000 penduduk. Prevalensi tumor pada umumnya 

banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki (Depkes dalam Pertiwi 

dkk, 2014). Menurut Japaries (2008), pada tahun 2020 penderita kanker 

akan mencapai 20 juta jiwa sedangkan mortalitas mencapai 12 juta jiwa 

dengan peningkatan pertumbuhan penduduk hingga mencapai 80 miliar 

yang terjadi di negara berkembang.  

Sebagai makhluk sosial manusia dalam bertingkah laku selalu 

berhubungan dengan lingkungannya atau tempat yang ditinggali. Menjalin 

hubungan dengan individu lain merupakan bagian yang tidak pernah lepas 

dari kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, dalam kehidupannya, manusia 

selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya dalam lingkungan 

keluarga terjadi interaksi antar anggota keluarga, dalam lingkungan 

masyarakat terjadi hubungan antar individu. Agar hubungan antar individu 

terjalin secara harmonis dengan lingkungan sosialnya, individu dituntut 

mampu menyesuaikan diri. Interaksi sosial terjadi kapanpun ketika 

individu ataupun seorang rumah tangga di dalam suatu kelompok atau 

lingkungan mempengaruhi rumah tangga yang lain. 

Doenges (dalam Asyanti, 2013) mengatakan bahwa interaksi sosial 

merupakan masalah dalam hubungan interpersonal dalam keluarga atau 

lingkungan sosialnya. Dari masalah hubungan interpersonal dalam 

masyarakat biasanya seorang penderita pseudotumor mata mengalami 



 

 

gangguan dalam interaksi sosialnya. Gangguan tersebut yaitu suatu 

keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mendapat pengalaman 

yang negatif atau respon yang tidak memuaskan pada saat penderita 

berinteraksi (Carpenito, 2013). Misalnya, berdasarkan keterangan dari 

salah satu subjek menyatakan bahwa ketika penderita sedang mengajak 

berkomunikasi dengan seseorang, orang itu terlihat ngeri saat melihat 

kondisi subjek dengan membuang pandangannya ke arah lain dan banyak 

orang di sekitarnya menghindari untuk berbicara dengan penderita.  

Banyaknya masalah yang dialami pasien orbital pseudotumor baik 

dari diri sendiri dan keluarga memberi dampak pada aspek psikis pasien 

orbital pseudotumor seperti rendahnya percaya diri, jarang berkomunikasi 

dengan orang lain selain keluarga, menghindari keramaian orang, merasa 

tidak berguna, sering menyendiri, malu dengan penyakitnya, menarik diri 

dari kehidupan sosial dan lain-lain (wawancara dengan subjek). 

Berdasarkan berbagai macam perasaan yang dirasakan penderita orbital 

pseudotumor mata akhirnya menimbulkan masalah sosial yang 

memengaruhi interaksi sosialnya. 

Dalam sebuah wawancara subjek “K” menyatakan bahwa 

semenjak penyakitnya bertambah parah dirinya merasa kurang peduli 

dengan lingkungan sekitarnya, percaya diri rendah, tidak yakin terhadap 

kemampuan fisiknya, menghindari kontak dan komunikasi dengan 

lingkungan sekitar dan tidak mampu mengungkapkan keinginan-

keinginannya. Keadaan seperti ini dapat memunculkan perilaku tidak ingin 



 

 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar, lebih senang berdiam diri di rumah 

tanpa melakukan kegiatan apapun dan menghindari orang lain. Hal ini 

nampak ketika wawancara berlangsung tidak ada kontak mata dari subjek. 

Subjek lebih sering menunduk dan kurang konsentrasi ketika menjawab 

pertanyaan yang diajukan. 

Perubahan dalam berinteraksi tidak dapat dikaitkan sepenuhnya 

dengan perubahan pada diri penderita sendiri. Melainkan orang lain 

cenderung dapat memengaruhi hubungan (Bolger dalam Meyerowitz dkk, 

2008) dimana ketika penderita merasa kesusahan sendiri dan tidak 

mendapatkan dukungan sosial cenderung mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi. Saling menjaga jarak antara individu satu dengan individu 

lainnya  merupakan masalah besar dalam melakukan interaksi sosial. 

Sebagai contoh, tidak adanya kontak dan komunikasi dengan orang 

lainnya. Hal ini merupakan sebuah permasalahan interaksi sosial (dalam 

Bardis, 2014). Pernyataan diatas sesuai dengan yang dialami para subjek, 

bahwa di lingkungan sekitar mereka banyak orang yang menghindari 

untuk berinteraksi dengan para penderita pseudotumor mata.  

Hal ini dikarenakan tetangga di lingkungan sekitar subjek merasa 

ngeri saat melihat kondisi subjek. Selain itu mereka takut tertular penyakit 

yang di derita subjek. Di lingkungan sekitar subjek, penyakit yang di derita 

para penderita pseudotumor mata merupakan penyakit yang langka 

sehingga menyebabkan masyarakat sekitar lebih memilih menghindari 

berinteraksi dengan para subjek. Hal ini yang menyebabkan penderita 



 

 

pseudotumor mata mengalami kesulitan dalam berinteraksi karena 

lingkungan sekitar juga tidak memberi dukungan yang positif.  

Terkena penyakit yang butuh waktu lama untuk sembuh dapat 

menjadi penghambat yang dapat menghalangi dalam melakukan 

penyesuaian pribadi maupun sosial, karena sebagai manusia yang 

memiliki perkembangan fisik kurang memadai atau dengan ciri-ciri fisik 

kurang menarik akan menghadapi banyak masalah yang jarang dapat 

diatasi sendiri dengan baik. Berdasarkan pernyataan salah satu penderita 

pseudotumor mata, penderitanya biasanya akan dijauhi atau dikucilkan 

oleh masyarakat sekitar karena masih adanya ketakutan bahwa dirinya 

akan tertular penyakit tumor. 

Selain itu penderita pseudotumor mata akan dianggap aneh dan 

menakutkan karena mempunyai bentuk mata yang berbeda pada 

umumnya bahkan hingga mata mereka tidak terlihat lagi karena tertutup 

oleh sel kanker yang semakin membesar dan meluas, ditambah ketika 

mata mereka selalu tertutup oleh perban yang membalut mata mereka 

yang sakit. Hal ini menyebabkan penderita pseudotumor mata mulai 

menarik diri dan biasanya memiliki interaksi sosial yang kurang optimal. 

Menurunnya fungsi fisik pasien dapat mengancam masalah interaksi 

sosialnya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu subjek “Y” dengan 

perubahan fisik yang begitu berbeda dengan orang-orang di sekitarnya 

akan membuat rasa canggung pada diri penderita. Penderita menyatakan 

tidak mudah berbaur dengan orang di lingkungan sekitarnya karena 



 

 

minder dan malu dengan kondisinya sebagai penderita pseudotumor 

mata, penderita juga menyatakan bahwa tidak mempunyai kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini yang 

membuat penderita lebih suka menyendiri, jarang keluar dari rumah, tidak 

begitu suka dengan keramaian. Interaksi sosial merupakan pusat dari 

semua kehidupan sosial, karena sebagai makhluk sosial manusia tidak 

bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan bantuan serta menjalin 

hubungan dengan orang lain.  Dari sini peneliti ingin meneliti interaksi 

sosial pada penderita orbital pseudotumor mata. 

B.  Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola interaksi sosial pada 

penderita orbital pseudotumor mata. 

C.  Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :  

1.   Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

ilmiah yang berarti bagi pengembangan pengetahuan di bidang 

psikologi sosial dalam mengenali perilaku penderita orbital 

pseudotumor mata. 

2. Secara praktis,  

a. Bagi rumah sakit atau tenaga ahli kesehatan diharapkan hasil   

penelitian ini  dapat membantu untuk menentukan treatment 

secara psikologis kepada penderita orbital pseudotumor mata 

agar dapat berinteraksi sosial secara optimal dengan orang lain. 



 

 

b. Memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat yang  

mempunyai anggota keluarga yang menderita orbital pseudotumor 

mata untuk memperhatikan proses-proses psikologis bagi penderita 

pseudotumor mata. Memberikan dukungan agar bersemangat 

dalam menjalani hidup optimis dan agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya dengan baik.  

c. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi subjek, sehingga 

penderita dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk 

meningkatkan interaksi sosial secara optimal dengan lingkungan 

sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


