
 

 

 

BAB IV 

LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA   

Dalam bab IV ini, data dari hasil observasi dan wawancara akan 

disajikan. Data setiap kasus disampaikan dalam bentuk deskripsi dari 

hasil observasi dan wawancara. Data yang akan disampaikan adalah data 

mentah yang langsung dari subjek, tetapi mengingat kaidah dari penderita 

pseudotumor mata, jadi tidak seluruh data mentah disampaikan. Data itu 

meliputi terkait identitas subjek seperti nama dan alamat.  

A. Persiapan Pengumpulan Data  

Peneliti sebelum turun ke lapangan untuk mengambil data, 

melakukan beberapa persiapan. Persiapan awal yang dilakukan oleh 

peneliti adalah mengembangkan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara disusun untuk acuan dalam proses pengambilan data. 

Pedoman wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan untuk memaparkan 

bagaimana interaksi sosial pada penderita pseudotumor mata. Dalam 

penelitian ini peneliti memakai metode wawancara semi terstruktur. 

Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk menindaklanjuti isu-

isu menarik dan penting yang muncul selama wawancara berlangsung. 

Pemakaian metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan 

informasi baru yang berkaitan dengan interaksi sosial penderita 

pseudotumor mata.  



 

 

Sebelum pengumpulan data resmi dilakukan, terlebih dahulu 

peneliti melakukan observasi dan wawancara awal di lapangan selama 

satu bulan, yaitu bulan Juni 2016 yang tidak lain dilaksanakan di rumah 

masing-masing subjek di kabupaten Demak.Wawancara pra pengumpulan 

data ini dilakukan terhadap tiga orang calon subjek. Ketiga calon subjek 

diperoleh dari data rekam medik pasien poli mata instalasi merpati RSUP 

Dr.Kariadi Semarang. Permintaan kesediaan untuk menjadi calon subjek 

pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung.  Wawancara awal 

dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran terkait situasi dan kondisi 

sehari-hari calon subjek. Waktu melaksanakan observasi pra 

pengumpulan data, dilaksanakan juga pertemuan pertama dengan 

masing-masing subjek.  

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan sejak akhir April 2017 – Juni 2017. 

Pada awal pengumpulan data, peneliti mengalami sedikit kesulitan karena 

beberapa calon subjek ada yang sulit diajak berkomunikasi dan enggan 

bertemu dengan peneliti. Permohonan kesediaan untuk menjadi calon 

subjek pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung. Proses 

pengambilan data pada peneliti ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama 

dilakukan dengan menggunakan data dari rekam medik pasien 

pseudotumor mata dan tahap kedua dilaksanakan dengan melakukan 

observasi terhadap beberapa penderita pseudotumor mata agar 

mendapat subjek yang cocok dengan pengumpulan data peneliti. 



 

 

Setelah memperoleh data-data calon subjek, peneliti mencari 

alamat calon subjek serta mengidentifikasi calon subjek berdasarkan 

keperluan pengumpulan data yang akan dilaksanakan. Peneliti tidak 

terlalu mengalami kesulitan untuk memperoleh persetujuan dan 

kepercayaan dari calon-calon subjek. Hal ini dikarenakan calon subjek 

berasumsi bahwa hasil pengumpulan data peneliti ini relefan dan dapat 

digunakan sebagai acuan akademis dalam melihat bagaimana interaksi 

sosial pada penderita pseudotumor mata, khususnya dari sisi ilmu 

Psikologi. Pernyataan kesediaan dapat dilihat pada lampiran ke 2. Adapun 

jadwal observasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.  

 

Tabel 1 

Jadwal observasi Pada Masing-Masing Subjek 

                            Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Observasi 1 30 April 2017 06 Mei 2017 20 Mei 2017 

Observasi 2 13 Mei 2017 07 Mei 2017 21 Mei 2017 

Observasi 3 14 Mei 2017 13 Mei 2017 27 Mei 2017 

 

Setelah melakukan observasi terhadap subjek, peneliti melakukan 

wawancara yang dilaksanakan di rumah masing-masing subjek. Dimana 

jadwal wawancara dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

 



 

 

Tabel 2 

Jadwal Wawancara Pada Masing-Masing Subjek 

 Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Wawancara 1 05 Mei 2017 11 Mei 2017 23 Mei 2017 

Wawancara 2 17 Mei 2017 26 Mei 2017 03 Juni 2017 

 

C. Wawancara  

Selama proses pengumpulan data berlangsung semua subjek 

terbuka ketika menceritakan permasalahan dan pengalaman-pengalaman 

yang mereka hadapi dalam berinteraksi dengan orang lain. Wawancara 

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui 

sebelumnya. Subjek I sampai subjek III setuju melakukan wawancara di 

rumah masing-masing subjek. Waktu wawancara berlangsung, 

kebanyakan subjek memberikan jawaban yang panjang. Untuk satu 

pertanyaan biasanya sudah banyak yang terungkap. Para subjek 

menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti dengan jelas. 

Meskipun begitu peneliti masih harus mencari lebih detail jawaban-

jawaban yang diberikan dari subjek. Jumlah pertemuan wawancara tiap 

subjek berbeda-beda sesuai dengan waktu dan kemauan subjek. Seluruh 

proses selama wawancara direkam kedalam rekaman suara di android 

yang sudah disiapkan peneliti dan atas ijin subjek. Selama pengumpulan 

data berlangsung seluruh subjek berekspresi seperti penjelasan yang di 



 

 

terangkan oleh mereka. Ada yang bersedih, marah dan malu. Hal ini 

menjadikan proses wawancara berjalan sangat menyenangkan dan 

sangat mendalam.  

D.  Deskripsi Subjek Penelitian  

1. Deskripsi Subjek I  

a. Data Diri Subjek I 

 Nama        : SP 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia       : 57 Tahun   

Lama Mengidap Sakit : 1,5 tahun 

b. Hasil Observasi  

Pedoman observasi yang peneliti gunakan meliputi : kesan umum 

berupa kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat tinggal. Ekspresi 

wajah dan bahasa tubuh subjek saat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti (misalnya: menangis, adanya tekanan atau 

pengulangan pada jawaban subjek, menghindari kontak mata saat 

memberikan jawaban, mengalihkan pembicaraan karena ingin 

menghindari pertanyaan yang diberikan). Dan hal-hal yang sering 

dilakukan subjek selama proses wawancara berlangsung. 

Sesuai dengan kesepakatan awal antara subjek dan peneliti, maka 

peneliti dengan subjek melakukan pertemuan di rumah subjek. Subjek dan 

keluarganya menyambut peneliti dengan baik. Pada saat pertemuan itu 



 

 

subjek dan peneliti bercerita mengenai keluarga masing-masing. 

Kemudian peneliti menerangkan tujuan pertemuan tersebut.  

Selanjutnya peneliti membuat janji dengan subjek untuk 

pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saat pertemuan itu, peneliti berusaha 

menjalin hubungan yang lebih baik kepada subjek agar terjalin hubungan 

yang lebih akrab dan lebih dekat dengan subjek supaya saat proses 

wawancara berlangsung santai dan tidak tegang. Pertemuan berikutnya 

disepakati untuk bertemu di kediaman subjek di daerah Lempongsari. 

Subjek berkulit sawo matang dengan tinggi badan 158 cm dan berat 

badan 55 kg dengan postur tubuh kurus.  

Subjek ialah seorang ibu rumah tangga dengan empat orang anak 

yang tinggal di sebuah rumah bangunan kuno yang besar di tengah 

perkotaan padat penduduk. Pada pertemuan kedua peneliti bertemu 

dengan subjek di rumah subjek. Subjek terlihat sedang tiduran di ruang 

belakang. Peneliti juga menjelaskan maksud dari kedatangan peneliti 

yang kedua ini adalah untuk melakukan wawancara dan juga peneliti 

menjelaskan pada saat wawancara peneliti akan menggunakan alat 

perekam yang berupa perekam suara di handphone peneliti yang 

fungsinya untuk merekam pertanyaan-pertanyaan dari peneliti dan 

jawaban-jawaban dari subjek.  

Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam mencatat 

jawaban-jawaban dari subjek dan subjek pun mengijinkannya. Disini juga 



 

 

peneliti mengatakan kepada subjek, agar pada saat proses wawancara 

berlangsung, subjek diberikan keleluasaan sehingga suasana tidak 

menjadi tegang dan kaku.  

c. Hasil Wawancara 

Sesuai kesepakatan yang telah disetujui maka proses wawancara 

dilaksanakan saat siang hari di rumah subjek lebih tepatnya di ruang 

belakang. Banyak benda-benda berserakan yang tidak pada tempatnya di 

lingkungan sekitar tempat tinggal subjek sangat ramai. Setelah peneliti 

datang dan dipersilahkan masuk, subjek langsung bertanya pada peneliti 

kapan wawancara akan dilakukan. Setelah beberapa saat, barulah 

wawancara dilakukan.  

Di dalam wawancara ini subjek memperlihatkan sikap yang sedikit 

canggung. Sehingga  subjek jarang kontak mata dengan pewawancara 

dan lebih sering melihat kearah lain. Selain itu subjek terlihat cemas hal itu 

terlihat ketika subjek banyak mengeluarkan keringat dan sering 

menggaruk-garuk kepalanya. Dari ekspresi wajah subjek lebih sering 

terlihat sedih dan murung ketika menceritakan perasaan yang dialami. 

Meskipun begitu, subjek berterus terang ketika menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari peneliti. 

Sejak awal pemeriksaan di RSUP Dr.Kariadi Semarang pada 

tanggal 11 Mei 2016 subjek mengetahui bahwa sakit yang di deritanya 

adalah tumor mata namun tidak tahu akibat penyakitnya. Pada bulan 



 

 

Maret 2016 di RSUD Tugurejo subjek pertama kali di diagnosa oleh 

dokter, subjek terkejut dan langsung berpikir bahwa kedepannya pasti 

akan dilakukan tindakan operasi. Timbul perasaan malu dan marah pada 

subjek karena penyakit yang di deritanya. Subjek merasa malas untuk 

pergi-pergi karena merasa malu dilihat oleh orang lain dan malas jika di 

beri pertanyaan-pertanyaan seputar penyakitnya. Semenjak sakit subjek 

menyuruh anaknya yang pergi ke pasar karena subjek ingin menghindari 

kontak dan komunikasi dengan orang lain. 

 Timbul perasaan positif maupun negatif pada diri subjek. Perasaan 

positifnya yaitu subjek mempunyai waktu lebih banyak untuk beribadah. 

Sedangkan perasaan negatifnya adalah subjek sudah tidak bisa bekerja 

lagi dan tidak bisa bepergian sendiri karena dengan kondisinya sekarang 

sudah tidak diijinkan oleh keluarganya untuk pergi sendiri. Selain itu 

subjek juga protes terhadap Tuhan karena subjek merasa tidak pernah 

berbuat jahat terhadap orang lain tapi mengapa subjek diberi sakit seperti 

itu. Subjek menganggap penyakitnya sebagai suatu beban karena 

semenjak sakit kondisinya berbeda dengan dahulu waktu masih sehat. 

Subjek disuruh berdiam diri dirumah oleh anaknya, hal inilah yang 

membuat subjek merasa bosan dirumah terus.  

Namun beban terberat yang dirasakan subjek yaitu sakit tumor 

matanya, semenjak sakit penglihatan subjek mengalami penurunan. 

Subjek memperoleh dukungan dari keluarga, teman dan tetangganya. 

Meskipun begitu bila ada kesempatan subjek akan berusaha menghindari 



 

 

orang lain karena subjek malu dengan kondisi dirinya sekarang ini dan 

malas menjawab pertanyaan seputar penyakitnya. Karena menurut 

subjek, orang lain yang bertemu subjek pasti bertanya mengenai sakit 

yang di deritanya dan subjek merasa iri dengan orang lain yang sehat. 

Subjek malas menjalin interaksi sosial dengan orang lain di 

lingkungan sosial subjek karena menurut subjek jika berkumpul bersama 

tetangga-tetangganya subjek dibicarakan karena  tidak bisa mengurus 

anak dan suaminya lagi dan sakitnya lama tidak kunjung sembuh. Oleh 

karena itu subjek lebih memilih berada di dalam rumah daripada keluar 

untuk berkumpul dengan orang lain. Subjek mendapat pengalaman yang 

kurang menyenangkan ketika bertemu orang lain, pandangan orang lain 

ketika melihat subjek penuh dengan rasa takut dan jijik.  

Subjek tidak memikirkan cara untuk mengatasi permasalahan 

interaksi sosial yang dialaminya, subjek memilih untuk membiarkannya 

saja. Subjek tidak mengikuti kegiatan apapun di masyarakat semenjak 

sakitnya bertambah parah karena subjek takut menjadi pusat perhatian 

orang-orang karena terlihat berbeda sendiri. Aktivitas sehari-hari subjek 

hanya tiduran dan berdiam diri di dalam rumah.    

d. Analisa Kasus Subjek I (Tema-Tema Yang Ditemukan) 

1) Kehidupan Sebelum terkena penyakit pseudotumor mata 

Sebelum terkena penyakit pseudotumor mata subjek aktif ikut 

kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, subjek juga masih dapat 



 

 

bekerja dengan baik. Hubungan subjek dengan orang lain berjalan baik-

baik saja tidak ada masalah. Subjek terkenal ramah di lingkungannya 

namun hal itu sekarang berbeda dengan kondisi sekarang ini. Yang di 

karenakan subjek terkena pseudotumor mata sehingga menyebabkan 

perubahan sikap pada dirinya. Semenjak sakit subjek sering 

menghabiskan waktunya dirumah dan malas keluar rumah karena subjek 

merasa malu dengan kondisinya sekarang ini.   

2)  Menderita Cacat Fisik  

Subjek merasa sedih harus menerima kenyataan bahwa keadaan 

tubuhnya tidak lagi sempurna. Dari pihak keluarga subjek awalnya sulit 

menerima kenyataan ini, subjek malah menyalahkan dirinya sendiri. Gara-

gara penyakitnya membuat subjek tidak bisa bekerja lagi. Penyakit yang di 

derita oleh subjek sangat membuat subjek tidak percaya diri dan malu 

untuk berinteraksi dengan orang lain. Dampak fisik yang disebabkan 

sakitnya menjadikan subjek menarik diri dari lingkungan sosial seperti 

subjek sudah tidak mau lagi ikut kegiatan yang rutin diadakan di 

lingkungannya. 

“Nggih mboten mbak sampun enten nek setengah tahun luwih kulo 

mboten nderek namung nitip mbayarke”. 

“Ya tidak mbak sudah ada setengah tahun lebih saya tidak ikut hanya titip 

bayar saja” 

 



 

 

3) Masalah Psikologis  

Semenjak mengidap penyakit pseudotumor mata subjek merasa 

banyak terjadi perubahan pada dirinya. Subjek menjadi lebih mudah 

marah lalu tiba-tiba menjadi diam dan bersedih. Subjek menarik diri dari 

lingkungan sekitar karena ingin menghindari kontak dan komunikasi 

dengan orang lain. Hal itu dilakukan subjek karena merasa malas jika di 

tanya-tanya mengenai penyakitnya. 

“Nggih mesti tangklete macem-macem mbak masalah matane kulo sing 

sakit niki, kulo dadine wegah njawab soale sampun kesel atine ngrasakke 

ngeten niki ora sabar mbak marakke nesu malahan mengken”. 

“Ya pasti tanyanya macam-macam mbak masalah mata saya yang sakit 

ini, saya jadi malas menjawab karena sudah lelah hati merasakan seperti 

ini tidak sabar mbak membuat marah nanti”. 

4)  Enggan Keluar Rumah dan Berinteraksi Sosial Dengan Orang Lain 

Sejak subjek menderita Pseudotumor mata, subjek sudah tidak 

bisa bekerja lagi dan menganggur dirumah. Subjek merasa malas keluar 

rumah karena jika bertemu orang lain pasti akan menanyakan masalah 

penyakitnya yang tak kunjung sembuh. subjek merasa tersinggung 

dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subjek 

mengenai penyakit mata yang di deritanya. Subjek menghindar dari 

orang-orang dengan cara berdiam diri di rumah. Bahkan jika tidak sengaja 



 

 

bertemu dengan orang  yang dikenal subjek, jika ada kesempatan subjek 

lebih memilih untuk menjauhi orang itu. 

“Nggih mesti tangklete macem-macem mbak masalah matane kulo sing 

sakit niki, kulo dadine wegah njawab soale sampun kesel atine ngrasakke 

ngeten niki ora sabar mbak marakke nesu malahan mengken”. 

“Ya pasti tanyanya macam-macam mbak masalah mata saya yang sakit 

ini, saya jadinya malas menjawab karena sudah lelah hati merasakan 

seperti ini tidak sabar mbak membuat marah nanti”. 

“Nggih menawi kepepet nggih tak luruhi mbak ning menawi tiange dereng 

ngertos kulo ngadohi”. 

“Ya kalau terpaksa ya saya sapa mbak jika orangnya  belum tahu saya 

menjauhinya”  

5) Dukungan Dari Keluarga  

Meskipun subjek sering menyendiri namun keluarga subjek selalu 

memberi dukungan sepenuhnya kepada subjek. Keluarga selalu merawat 

dan menjaga subjek dengan baik. Terutama anaknya yang pertama yang 

selalu rajin mengantar subjek kontrol ke rumah sakit. Selain keluarga, 

subjek juga mendapat dukungan dari teman-teman dan tetangganya. 

“E, menawi keluarga nggih sami perhatian mbak kalih kulo lare kulo sing 

mbajeng sing paling sregep ngeter kulo kontrol nek rencang sing ngertos 

sami nileki mriki nggihan”. 



 

 

“Kalau keluarga perhatian mbak terhadap saya anak saya yang sulung 

yang paling rajin antar saya kontrol kalau teman yang mengerti pada 

jenguk kesini”. 

6) Pengalaman Interaksi Sosial 

Ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, subjek sering 

mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan dari orang lain 

terutama orang yang belum pernah kenal. Hal ini dikarenakan orang lain 

merasa tidak ingin berada dekat-dekat dengan subjek karena dengan 

melihat kondisi matanya seperti itu sudah cukup membuat orang lain takut 

dan ingin menghindari subjek. Menurut subjek ketika pertama kali orang 

melihatnya, cara melihatnya dengan pandangan yang tajam. Subjek tidak 

bisa berbuat apa-apa selain timbul rasa sedih dan marah.  

“E, nggih wonten nate malah teng warunge bu Mail pojokan perempatan 

niku kulo belonjo kalih lare nggihan kepanggih tanggi kalih tiang adoh 

mboten kenal. Tiange niku ndeloki kulo terus ndelokine kados pripun 

ngoten lho ngantos pekewuh dewe”. 

“Ya ada waktu di warungnya bu Mail pojokan perempatan itu saya belanja 

bersama anak saya bertemu tetangga dan orang jauh yang tidak kenal. 

Orang itu melihat saya terus melihatnya seperti bagaimana sampai 

sungkan sendiri”. 



 

 

“Nggih dugi griyo kulo terus teng kamar nangis kudu nesu, nggih menawi 

tiang benten-benten nggih wonten sing mesakke wonten sing ora ngajeni 

wong”. 

“Ya sampai rumah terus di kamar menangis ingin marah, kalau orang itu 

beda-beda ya ada yang iba ada yang tidak menghargai orang”. 

7) Protes Terhadap Tuhan 

Subjek merasa Tuhan tidak adil terhadapnya karena menurut 

subjek, dirinya tidak pernah berbuat jahat terhadap orang lain namun 

kenapa subjek diberi sakit seperti itu. Timbul perasaan kecewa dan marah 

terhadap Tuhan. 

“Kadang-kadang kulo nggih mikir gusti ALLAH mboten mirengke dongaku 

sakjeke urip kulo mboten nate jahati tiang mboten nate ngakali kok 

diparingi cobaan ngeten niki mboten kuat mbak kulo sampunan, rasane 

ganjel ning ati, isin”. 

“Kadang-kadang saya berpikir ALLAH tidak mendengarkan doa saya 

selama hidup saya tidak pernah jahat terhadap orang tidak pernah 

berbuat curang tapi diberi cobaan seperti ini tidak kuat mbak saya sudah, 

rasanya mengganjal di hati, malu”. 

 

 



 

 

Hal diatas dapat dijelaskan dari bagan berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 

Analisa kasus subjek 1 

Penderita 

Pseudotumor Mata 

Rasa mengerikan saat 

melihat penderita 

pseudotumor mata 

Masyarakat 

lingkungan sekitar 

Mengalami cacat 

fisik 

Muncul masalah 

psikologis 

Mendapatkan 

pengalaman yang tidak 

menyenangkan saat 

berinteraksi dengan 

orang lain 

Jaga jarak dengan 

penderita 

pseudotumor mata 

Protes dan marah 

terhadap Tuhan 

Hambatan kontak dan komunikasi: 

Antara penderita pseudotumor mata 

dengan masyarakat lingkungan sekitar 

sama-sama memiliki masalah yang dapat 

menghambat ketika berinteraksi  



 

 

 

2. Deskripsi Subjek II 

a. Data Diri Subjek II  

Nama              : MK 

Jenis kelamin          : Perempuan 

Usia               : 47 tahun 

Lama mengidap sakit       : 1 Tahun 

  

b. Hasil Observasi  

Pedoman observasi yang peneliti gunakan meliputi : kesan umum 

berupa kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat tinggal. Ekspresi 

wajah dan bahasa tubuh subjek saat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti (misalnya: menangis, adanya tekanan atau 

pengulangan pada jawaban subjek, menghindari kontak mata saat 

memberikan jawaban, mengalihkan pembicaraan karena ingin 

menghindari pertanyaan yang diberikan). Dan hal-hal yang sering 

dilakukan subjek selama proses wawancara berlangsung. 

Berdasarkan kesepakatan antara subjek dan peneliti, subjek 

bersedia melakukan pertemuan dengan peneliti di tempat tinggal subjek. 

Sebelumnya, peneliti dan subjek sudah saling kenal walaupun tidak akrab, 

karena selama subjek kontrol di poli mata secara tidak sengaja penelitilah 

yang sering memberikan resep obat dan surat kontrol daripada petugas 

lain. Selain itu subjek sering konsultasi kepada peneliti seputar proses 



 

 

administrasi dan info jadwal dokter. Sehingga tidaklah sulit untuk menjalin 

hubungan agar lebih akrab dengan subjek.  

Subjek bersikap ramah seperti biasanya karena memang sudah 

saling kenal satu sama lain. Kondisi seperti ini yang menjadikan subjek 

cepat akrab dengan peneliti dan bersedia menjadi salah satu subjek 

penelitian untuk menceritakan permasalahan interaksi sosial yang dialami. 

Waktu pertemuan itu antara subjek dengan peneliti hanya berbicara 

seperlunya saja dan peneliti menjelaskan tujuan pertemuan antara peneliti 

dengan subjek. Subjek berkenan untuk berbagi pengalamannya.  

Subjek merupakan seorang perempuan dengan tinggi badan 157 

cm dan berat badan 62 kg dengan postur tubuh gemuk. Subjek 

mempunyai warna kulit sawo matang dan mengenakan jilbab. Subjek 

tinggal di sebuah rumah yang kecil di sebuah pedesaan yang terpencil 

dan jauh dari perkotaan, dengan ruang tamu yang kecil jadi satu dengan 

tempat parkir motor. Saat pertemuan kedua peneliti dengan subjek, sesuai 

dengan kesepakatan sebelumnya untuk bertemu kembali di tempat tinggal 

subjek. Subjek nampak santai, karena sikap subjek biasanya memang 

seperti itu.  

Subjek menyambut peneliti dengan ramah dan baik. Pada 

pertemuan kedua ini peneliti langsung menerangkan maksud kedatangan 

peneliti bahwa pada saat wawancara berlangsung peneliti akan memakai 

alat perekam yang berupa perekam suara di android peneliti yang 



 

 

bertujuan untuk merekam pertanyaan-pertanyaan dari peneliti dan 

jawaban-jawaban dari subjek. 

 Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam mencatat 

jawaban-jawaban dari subjek. Subjek bersedia bahwa selama proses 

wawancara berlangsung akan direkam oleh peneliti. Pada saat 

wawancara berlangsung suasana terlihat santai tidak ada perasaan takut 

terhadap pewawancara karena sudah sering bertemu dan saling 

mengenal. 

c. Hasil Wawancara  

Wawancara dilaksanakan siang hari di tempat tinggal subjek, sama 

seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah sampai di rumah 

subjek, peneliti tidak langsung melaksanakan wawancara. Peneliti 

bercerita-cerita sebentar dengan subjek dan keluarganya. Kondisi seperti 

ini yang menjadikan peneliti optimis untuk melaksanakan wawancara 

terhadap subjek dan mendapat informasi sebanyak-banyaknya. Setelah 

bercerita di luar topik wawancara, baru wawancara dilaksanakan.    

Ketika wawancara berlangsung, subjek nampak santai dan terbuka 

dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. Subjek menjawab pertanyaan 

peneliti dengan jawaban panjang dengan jeda waktu agak lama walaupun 

terkadang diam sejenak.  Dari ekspresi subjek lebih sering terlihat sedih 

dan marah dengan intonasi nada meninggi ketika menceritakan 

perasaannya. 



 

 

Pada akhir bulan april 2016 adalah saat awal subjek mengetahui 

bahwa penyakit yang di deritanya adalah tumor mata saat subjek di 

periksa oleh dokter mata di RS. Pelita Anugerah. Namun karena alat 

pemeriksaan di RS. Pelita Anugerah kurang lengkap maka subjek dirujuk 

di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan melakukan pemeriksaan awal pada 

tanggal 13 Mei 2016. Subjek kurang paham dengan detail mengenai 

penyakit yang di deritanya. Subjek mempercayai bahwa setelah operasi 

akan sembuh dari penyakit yang di deritanya.  

Orang-orang di lingkungan subjek suka membicarakan subjek dan 

keluarganya. Karena menurut tetangga-tetangga, subjek dengan kondisi 

seperti itu tetapi tidak ada keluarga yang membantu untuk merawatnya. 

Suami subjek pergi bekerja di sumatra dan sudah lama tidak pulang 

kerumah sedangkan anaknya tidak selalu bisa membantu subjek karena 

anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Subjek merasa sakit hati dengan 

sikap tetangganya yang suka membicarakan subjek dan keluarganya, 

namun subjek tidak bisa berbuat apa-apa subjek hanya bisa diam saja.  

Menurut subjek karena penyakitnya seperti itu membawa dampak 

tersendiri bagi dirinya yaitu penglihatan subjek sudah berkurang dan 

subjek sudah tidak bisa pergi-pergi lagi seperti dahulu waktu masih sehat 

selain itu subjek malu dengan kondisinya seperti itu jika harus pergi-pergi. 

Subjek pergi jika memang itu urusan yang benar-benar penting seperti 

kontrol di rumah sakit. Menurut subjek penyakitnya merupakan suatu 

beban bagi dirinya karena sejak sakit subjek sungkan dan malu jika harus 



 

 

berinteraksi dengan orang lain ditambah dampak fisik yang dirasakan 

subjek yaitu matanya sakit dan kepala sering pusing.  

Tetangga subjek mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap 

subjek karena jika melihat subjek tetangganya membicarakan kondisi 

mata subjek berbeda jika melihat orang lain yang sehat. Meskipun begitu 

tidak semua tetangga subjek suka membicarakan kondisi dirinya masih 

ada beberapa tetangga yang baik terhadap subjek. Subjek tidak dapat 

menjalin interaksi sosial dengan baik dilingkungannya karena subjek 

merasa malu dan tidak percaya diri dengan kondisinya sehingga membuat 

subjek menarik diri dari lingkungannya. Subjek mendapat pengalaman 

tidak menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain seperti sering 

dijauhi oleh orang lain ketika subjek berada di dekatnya.  

Subjek sangat sedih karena subjek merasa hidup sendiri tidak ada 

yang membantu dengan sakit seperti itu subjek hanya mendapat 

dukungan dari anak-anaknya saja padahal subjek juga mengharapkan 

dukungan sepenuhnya dari suaminya juga. Subjek tidak berusaha dalam 

mengatasi masalah interaksi sosialnya subjek hanya pasrah terhadap 

tuhan saja agar tetangganya bisa baik seperti dahulu waktu subjek masih 

sehat. Subjek tidak mengikuti kegiatan apapun di masyarakat, subjek 

menyuruh menantunya yang ikut kegiatan tersebut. Aktivitas sehari-hari 

subjek hanyalah tidur dan berdiam diri di dalam rumah sambil memikirkan 

penyakitnya.   



 

 

d. Analisa Kasus Subjek II (Tema-Tema Yang Ditemukan) 

1) Kehidupan Sebelum terkena penyakit pseudotumor mata 

Saat subjek masih sehat, subjek suka pergi keluar rumah untuk 

hanya sekedar berkumpul dan berbicara dengan teman dekatnya. Selain 

itu juga subjek sering bermain di rumah tetangganya berkumpul dengan 

ibu-ibu lainnya. Namun hal seperti itu sudah tidak dilakukan subjek lagi 

karena kondisi fisiknya. Subjek merasa malu, tidak percaya diri untuk 

melakukan kontak dan komunikasi dengan orang-orang sekitar bahkan 

dengan kerabatnya sendiri subjek juga merasa tidak percaya diri.  

2)  Mengalami Cacat Fisik 

Penyakit yang di derita oleh subjek sangat membuat subjek tidak 

percaya diri dan malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dampak fisik 

yang disebabkan sakitnya menjadikan subjek menarik diri dari lingkungan 

sekitarnya seperti subjek sudah tidak mau lagi ikut kegiatan PKK yang 

rutin diadakan di lingkungannya. 

“Nggih wonten kumpulan ibu-ibu pkk, ning kulo mboten ndherek kulo 

kengken mantu ingkang ndherek”. 

“Ya ada kumpulan ibu-ibu pkk, tapi saya tidak ikut saya menyuruh 

menantu supaya ikut”. 

 



 

 

3) Masalah Psikologis  

Semenjak subjek sakit banyak terjadi perbedaan sikap pada 

dirinya. Dahulu sebelum subjek terkena penyakit pseudotumor mata 

subjek berinteraksi sosial dengan baik di lingkungannya. Namun setelah 

tumor di matanya semakin besar membuat dirinya merasa malu dan tidak 

percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Subjek sering terlihat 

tidak banyak bicara. Subjek juga berusaha menarik diri dari lingkungan 

sosial, dirinya lebih senang berada di dalam rumah daripada berada di 

luar rumah.  

“Nggih bu ajeng pripun malih kulo sampun mboten saget teng pundi-

pundi. Kulo  mboten wantun menawi kepanggih tiang mriki isin sampunan 

rasane. Sagete ngeten niki teng griyo mawon mboten wonten 

pendamelan.” 

“Ya bu mau bagaimana lagi saya sudah tidak bisa kemana-mana. Saya 

tidak berani jika bertemu orang sini sudah malu rasanya. Bisanya seperti 

ini di rumah saja tidak ada pekerjaan.” 

4)  Enggan Keluar Rumah dan Berinteraksi Sosial Dengan Orang Lain 

Semenjak subjek menderita Pseudotumor mata, subjek lebih 

memilih membatasi interaksinya dengan orang lain. Dirinya mulai 

mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Hingga sama 

sekali tidak mengikuti kegiatan apapun karena subjek merasa malu dan 

tidak percaya diri untuk berkumpul dengan orang lain. Subjek merasa 



 

 

lebih nyaman berada di dalam rumah karena tidak ada yang mengolok-

olok masalah penyakitnya dan ketika subjek keluar rumah banyak orang 

yang membicarakan masalah penyakit dan suaminya.  

5) Dukungan Dari Keluarga  

Subjek dapat bertahan hingga sekarang karena mendapat berbagai 

dukungan yang diterima dari lingkungannya, yaitu dukungan dari keluarga 

dan teman. Anak subjek sangat mendukung subjek agar hidup lebih 

percaya diri dan harus kuat dalam menghadapi penyakitnya. Keluarga 

menjadi lebih peduli terhadap subjek. Subjek selalu ditemani oleh 

keluarganya karena mereka tidak ingin subjek terlarut dalam kesedihan.  

“Menawi garwo kulo nggih mboten ngertos mripate kulo ngeten niki wong 

mboten nate wangsul, larene kulo tigo-tigone sae sami purun ngrumati, 

menawi rencang niku nggih wonten ingkang ngertos sami tuwin”. 

“Jika suami saya ya tidak tahu mata saya seperti ini orang tidak pernah 

pulang. Anak saya tiga-tiganya baik mau merawat, kalau teman ada yang 

tahu pada menjenguk”. 

6) Tidak Menggunakan Media Elekronik Sebagai Alat Untuk 

berkomunikasi  

Subjek tidak menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. 

Selain itu subjek tidak membutuhkan handphone karena sudah ada 

handphone anaknya. 



 

 

“Mboten bu kulo mboten mudeng mboten saget nganggene”. 

“Tidak bu saya tidak paham tidak bisa menggunakannya”.  

7) Pengalaman Interaksi Sosial  

Ketika menjalin interaksi sosial dengan orang lain, subjek 

mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan dari sikap orang 

lain terhadapnya. Banyak orang yang berada di dekat subjek merasa 

kurang nyaman karena kondisi fisiknya sehingga membuat orang-orang di 

sekitarnya ingin menjauhi subjek. Subjek merasa tidak percaya diri untuk 

menjalin interaksi dengan orang lain karena menurut subjek dari cara 

pandang orang lain melihatnya sudah terlihat bahwa orang lain merasa 

kurang nyaman berada di dekat subjek.  

 “Kathah-kathahe tiang ingkang kepanggih kalihan kulo ingkang mboten 

nate tepang mesti namatke terus kalihan sami ngadohi ngoten niku”. 

“Kebanyakan orang yang bertemu saya yang tidak pernah kenal pasti 

mengamati terus dan menjauhi seperti itu”. 

 

 

 

 

 



 

 

Hal diatas dapat dijelaskan dari bagan berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 

Analisa kasus subjek 2 

Penderita 

Pseudotumor Mata 

Rasa mengerikan saat 

melihat penderita 

pseudotumor mata 

Masyarakat 

lingkungan sekitar 

Mengalami cacat 

fisik 

Muncul masalah 

psikologis 

Mendapatkan 

pengalaman yang tidak 

menyenangkan saat 

berinteraksi dengan 

orang lain 

Menghindari 

berinteraksi dengan 

penderita 

pseudotumor mata 

Hambatan kontak dan komunikasi: 

Antara penderita pseudotumor mata 

dengan masyarakat lingkungan sekitar 

sama-sama memiliki masalah yang dapat 

menghambat ketika berinteraksi  



 

 

 

3. Deskripsi Subjek III   

a. Data Diri Subjek III  

Nama       : SM 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Usia        : 55 tahun 

Lama mengidap sakit  : 10 bulan 

b. Hasil Observasi  

Pedoman observasi yang peneliti gunakan meliputi : kesan umum 

berupa kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat tinggal. Ekspresi 

wajah dan bahasa tubuh subjek saat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti (misalnya: menangis, adanya tekanan atau 

pengulangan pada jawaban subjek, menghindari kontak mata saat 

memberikan jawaban, mengalihkan pembicaraan karena ingin 

menghindari pertanyaan yang diberikan). Dan hal-hal yang sering 

dilakukan subjek selama proses wawancara berlangsung. 

Sesuai dengan perjanjian awal antara subjek dan peneliti, maka 

peneliti dan subjek melaksanakan pertemuan di tempat tinggal subjek. 

Subjek menyambut dengan baik, meskipun subjek dengan kondisi sedang 

sakit subjek berkenan meluangkan waktunya untuk melaksanakan 

pertemuan tersebut. Dengan berperilaku ramah, subjek tidak membuat 

jarak dengan peneliti, suasana ketika itu berlangsung apa adanya.  



 

 

Namun sebaliknya peneliti merasa agak canggung dan masih 

mengamati keadaan subjek, tetapi peneliti berupaya menjalin hubungan 

yang baik terhadap subjek  dengan maksud supaya bisa terjalin hubungan 

yang semakin akrab dan semakin dekat terhadap subjek agar terasa lebih 

nyaman, rileks, dan tidak tegang ketika wawancara dilakukan. waktu  

pertemuan tersebut peneliti dan subjek cuma berbincang-bincang 

seperlunya saja dan peneliti menjelaskan tujuan pertemuan antara peneliti 

dengan subjek. Kemudian peneliti membuat janji dengan subjek guna 

mengatur pertemuan-pertemuan selanjutnya.  

Subjek merupakan seorang perempuan dengan tinggi badan 163 

cm dan berat badan 50 kg dengan postur tubuh tinggi kurus. Subjek 

berkulit sawo matang dan mengenakan kerudung berwarna hitam dan 

terlihat kumal. Subjek terlihat lesu dengan kondisi mata subjek yang 

sebelah kiri di tutup perban. Subjek tinggal di sebuah rumah ukuran kecil, 

mulai dari teras depan hingga ruang tamu terlihat kotor. Subjek sudah 

tidak bekerja lagi karena sakit yang di deritanya.  

Saat pertemuan kedua peneliti bertemu dengan subjek di tempat 

tinggal subjek. Subjek nampak tidak kaku dan menyambut ramah peneliti 

yang berkunjung ke rumahnya. Peneliti juga menerangkan tujuan dari 

kehadiran peneliti yang kedua ini yaitu untuk melaksanakan wawancara 

dan peneliti juga menerangkan pada saat wawancara berlangsung peneliti 

akan memakai alat perekam yang berupa perekam suara di handphone 



 

 

peneliti yang fungsinya untuk merekam pertanyaan-pertanyaan dari 

peneliti dan jawaban-jawaban dari subjek.  

Penggunaan alat rekam dilakukan karena keterbatasan peneliti 

ketika mencatat jawaban-jawaban dari subjek dan subjek 

memperbolehkan. Peneliti juga menjelaskan kepada subjek, agar saat 

proses wawancara berlangsung, subjek diberikan keleluasaan sehingga 

suasana terlihat santai dan tidak kaku. Pertemuan ketiga peneliti dengan 

subjek dilaksanakan di kediaman subjek. Pertemuan ini menjadikan 

hubungan peneliti dan subjek  menjadi lebih akrab dan proses wawancara 

berlangsung santai. Pada pertemuan ini banyak membicarakan tentang 

dirinya juga pengalaman-pengalamannya pada peneliti.  

c. Hasil Wawancara  

Wawancara dilaksanakan saat siang hari dirumah subjek tepatnya 

di ruang tamu. Setelah beberapa saat, barulah wawancara dilaksanakan. 

Pada awal proses wawancara subjek memperlihatkan sikap yang santai 

namun setelah lama-kelamaan subjek terlihat bingung dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Selama proses wawancara 

berlangsung ketika subjek diberi pertanyaan seputar penyakitnya dan 

permasalahan interaksi sosialnya, subjek menceritakan tentang 

penyakitnya dan permasalahan interaksi sosial yang dialami dan subjek 

pun terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti. Selama proses wawancara berlangsung, subjek sedikit sekali 

melakukan kontak mata dengan pewawancara. 



 

 

Sejak awal subjek tidak mengetahui dengan penyakit yang di 

deritanya. Subjek mengetahui bahwa penyakit yang diidapnya adalah 

tumor mata sejak dirujuk ke RSUP Dr.Kariadi Semarang pada tanggal 17 

Januari 2017. Semenjak sakit banyak terjadi perubahan pada diri subjek 

baik perubahan fisik maupun psikis. Perubahan fisik yang dialami subjek 

yaitu mata menonjol keluar dengan berwarna kemerah-merahan. 

Sedangkan perubahan psikis yang terjadi pada subjek yaitu subjek sering 

marah-marah tanpa sebab yang jelas, timbul perasaan rendah diri dan 

tidak percaya diri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan subjek yang 

menyatakan bahwa subjek merasa tidak ada gunanya menggunakan 

handphone karena kondisi matanya yang membuat subjek tidak mampu 

menggunakan handphone dan subjek mengungkapkan sendiri bahwa 

subjek tidak percaya diri saat akan menyapa orang lain karena merasa 

malu dengan kondisinya.   

Subjek menganggap penyakitnya sebagai suatu beban karena 

sejak sakit subjek tidak bisa bekerja lagi dan dijauhi oleh teman-

temannya. Keluarga subjek memberi dukungan sepenuhnya terhadap 

subjek hal ini terlihat dari sikap keluarga subjek yang tidak hanya merawat 

saja namun keluarga juga tidak bosan ketika harus mengantar subjek 

kontrol di rumah sakit. Subjek berburuk sangka terhadap tetangga-

tetangganya bahwa tetangganya membicarakan subjek ketika melihat 

subjek karena sakit yang di derita subjek belum ada di desa subjek. 



 

 

 Interaksi sosial subjek di lingkungan sekitar kurang sekali karena 

subjek enggan melakukan kontak dan komunikasi dengan orang lain. Oleh 

karena subjek merasa malu dan tidak percaya diri dengan kondisi dirinya 

sehingga membuat subjek menarik diri dari lingkungan sekitarlnya. Subjek 

merasa sadar diri dengan sikap orang lain terhadapnya yang kurang 

menyenangkan karena kondisi dirinya yang membuat orang lain di 

dekatnya ingin menghindarinya. Meskipun begitu subjek merasa tidak 

mempermasalahkan dengan sikap orang lain terhadapnya. 

 Subjek berpikir bahwa penyakit yang di deritanya yang 

menyebabkan masalah dalam berinteraksi sosial, namun subjek tidak 

memikirkan cara dalam mengatasi masalah interaksi sosialnya yang 

dipikirkan hanyalah bagaimana caranya agar subjek segera sembuh dari 

penyakitnya. Sejak sakit subjek sudah membiasakan dirinya tidak menjalin 

hubungan dengan orang lain karena menurut subjek jika subjek 

berhubungan dengan orang lain pasti subjek akan dijauhi. Semenjak 

subjek sakit subjek jarang ikut kegiatan di masyarakat, ketika penyakitnya 

bertambah parah subjek sama sekali tidak ikut kegiatan apapun di 

masyarakat. kegiatan sehari-hari subjek hanya berdiam diri di rumah dan 

memikirkan penyakitnya yang tak kunjung sembuh padahal sudah sering 

kontrol.      

 

 



 

 

d. Analisa Kasus Subjek III (Tema-Tema Yang Ditemukan) 

1) Kehidupan Sebelum terkena penyakit pseudotumor mata 

Ketika masih sehat subjek masih aktif bekerja dapat merawat suami 

dan anaknya dengan baik. Hal inilah yang sebenarnya diinginkan subjek 

namun takdir berkata lain karena subjek harus mengidap pseudotumor 

mata. Semenjak sakit subjek banyak mengalami perubahan pada dirinya, 

subjek cenderung menjadi pemarah walaupun dengan masalah -masalah 

yang kecil. Kegiatan di masyarakat pun juga tidak diikuti oleh subjek 

semenjak sakitnya bertambah parah, padahal dulunya subjek aktif ikut 

kegiatan-kegiatan bulanan dilingkungannya. Sebelum terkena penyakit 

pseudotumor mata subjek mempunyai banyak teman baik di lingkungan 

tempat tinggalnya. Subjek juga sering pergi bersama teman dekatnya 

namun semenjak sakit, subjek dijauhi oleh teman-temannya.   

2)  Mengalami Cacat Fisik 

Karena penyakit yang dideritanya membuat subjek mengalami 

cacat fisik dibagian matanya karena bola matanya menonjol keluar 

sehingga matanya besar sebelah. Sejak sakitnya bertambah parah, 

subjek jarang sekali keluar dari rumahnya. Walaupun sebenarnya subjek 

ingin bepergian keluar dari rumah namun subjek masih merasa malu 

dengan kondisi dirinya. Ditambah subjek lebih senang berdiam diri 

dirumah karena subjek tidak mempunyai rasa percaya diri untuk menyapa 



 

 

dan menjalin hubungan dengan orang lain selain itu subjek tidak mau 

merasa harus dikasihani oleh orang-orang.  

 “Nggih mboten ning njagani mbak wong ndelok ngeten-ngeten niki 

mboten sek cetho ngoten, tur mboten PD ajeng luruh-luruh mundhak isin 

dan mesti do di sakakeni tiang”. 

“Ya tidak hanya buat berjaga-jaga mbak orang kalau melihat seperti ini 

tidak begitu jelas, dan tidak percaya diri mau menyapa nanti jadi malu dan 

pasti dikasihani orang-orang”. 

3) Masalah Psikologis  

Subjek mengalami kondisi psikologis yang labil semenjak sakit 

pseudotumor mata hingga sekarang. Terkadang subjek sering marah-

marah terhadap masalah kecil yang seharusnya tidak harus dibesar-

besarkan. Subjek mengalami tekanan batin tersendiri ketika memikirkan 

sakitnya yang tak kunjung sembuh dan memikirkan dirinya sekarang ini 

sudah tidak mempunyai teman. Temannya yang dulu dekat dengan subjek 

sekarang menjauhinya karena sakit yang dideritanya. Padahal disaat 

kondisinya sekarang ini subjek berharap mendapat dukungan tidak hanya 

dukungan dari keluarga saja melainkan juga dukungan dari temannya. 

Subjek menjadi lebih senang menyendiri dan terlihat oleh keluarga subjek 

bahwa subjek sering bersedih dan menangis sendiri.  

 



 

 

4)  Enggan Keluar Rumah dan Berinteraksi Sosial Dengan Orang Lain 

Menjadi salah satu penderita pseudotumor mata membuat subjek 

memiliki kepercayaan diri yang rendah dalam bergaul dan berinteraksi 

dengan orang lain. Subjek merasa malu dengan kondisinya yang 

menyebabkan subjek menjadi malas jika harus pergi keluar rumah.  

“Kangelane yo kangelan mbak wong saking kulone dewe ajrih nek kulo 

sampun ngajak omong-omong bar tiange mboten ngurusi rak isin kulo 

ning nggih sami tiang wedi ndeloki kulo dadose sami ngadohine”. 

“Susahnya ya susah mbak orang dari sayanya sendiri takut kalau saya 

sudah mengajak bicara orangnya tidak mengurusi pasti malu saya tapi ya 

orang takut melihat saya jadi pada menjauhi”. 

Subjek juga berusaha menarik diri dari lingkungan bahkan subjek 

dengan sengaja sudah tidak mengikuti kegiatan rutin di masyarakatnya. 

Hal itu dilakukannya karena subjek merasa ketika berkumpul dengan 

orang lain akan terlihat berbeda dan merasa asing sendiri. Subjek hanya 

memikirkan bagaimana agar cepat sembuh dari penyakitnya dan 

mengabaikan masalah yang berkaitan interaksinya dengan orang lain. 

“Alah nggih mboten kulo atasi mbak ingkang tak pikir pripun carane 

kersane cepet sehat kados rumiyin. Sejak loro ngeten sampun tak 

biasakke mboten srawung kumpul tiang-tiang” 



 

 

“Ya tidak saya atasi mbak yang saya pikir bagaimana caranya supaya 

cepat sehat seperti dahulu. Sejak sakit seperti ini sudah tidak saya 

biasakan berhubungan dengan orang-orang ” 

“Mboten mbak nopo nderek acara ngoten kulo malah kados tiang asing 

dewe mangkeh” 

“Tidak mbak kenapa ikut acara seperti itu saya jadi seperti orang asing 

sendiri nanti ” 

Hal inilah yang menjadikan subjek lebih memilih untuk 

menghabiskan waktunya sehari-hari berada di dalam rumah, kecuali ada 

aktivitas penting yang ingin subjek lakukan seperti akan kontrol ke rumah 

sakit.  

5) Dukungan Dari Keluarga  

Subjek dapat bertahan hingga sekarang karena mendapat 

dukungan dari keluarganya. Subjek didukung oleh keluarganya untuk 

hidup agar lebih percaya diri dan tidak usah memperdulikan sikap dan 

perkataan orang lain terhadapnya. Keluarga menjadi lebih peduli kepada 

subjek semenjak sakit. Subjek selalu berusaha ditemani oleh keluarganya 

namun subjeknya sendiri yang terkadang ingin sendiri. 

 

 



 

 

6)Tidak Menggunakan Media Elekronik Sebagai Alat Untuk Berkomunikasi 

Semenjak masih sehat subjek masih menggunakan handphone 

sebagai alat komunikasi namun setelah menderita pseudotumor mata 

subjek tidak bisa menggunakannya lagi karena kondisinya 

“Mboten wonten gunane wong mripate sampun kantun setunggal ngeten 

mboten kenging kagem ndeloi malih mbak dadose percuma kulo betho 

terus. Wong kulo nggih mboten saget moco tulisane opo”.  

“Tidak ada gunanya orang matanya sudah tinggal satu seperti ini tidak 

bisa buat melihat lagi mbak jadinya percuma saya bawa terus. Orang saya 

juga tidak bisa baca tulisannya apa”. 

7) Pengalaman Interaksi Sosial  

Ketika menjalin interaksi sosial dengan orang lain, subjek 

mendapatkan banyak kekecewaan dan sakit hati dari sikap orang lain 

terhadapnya. Karena subjek merasa terhina dengan cara pandang orang 

lain terhadapnya. Subjek berusaha berbesar hati dan tidak menanggapi 

sikap orang tersebut karena subjek sudah terbiasa dengan sikap orang 

lain ketika pertama kali melihatnya. 

“E, nggih wonten sih nate nembe malah minggu wingi kadose kulo pas 

kontrol teng rumah sakit antri daftar teng ngandap niku tho mbak sebelahe 

kulo niku gilo ngertos mripatku niki wong tak jejeri langsung ndeloki kulo 

terus nglungani ngadoh koyok wedi ngoten”. 



 

 

“E, ya ada barusan baru minggu kemarin sepertinya saya waktu kontrol di 

rumah sakit antri daftar di bawah itu mbak sebelah saya itu seperti jijik 

melihat mata saya orang saya di sebelahnya langsung melihat dan terus 

pergi menjauh seperti ketakutan”. 

Hal diatas dapat dijelaskan dari bagan berikut ini :  
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E. Rangkuman Analisis Data 

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan, maka ada 

beberapa hal yang dirangkum dari penelitian ini. Metode analisis data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pengodean deskriptif. 

Teknik pemeriksaan data berdasarkan pada empat kriteria: kredibilitas, 

keteralihan, kebergantungan dan kepastian. 

Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai penyakit yang di derita 

tiga orang subjek berbeda-beda. Subjek pertama, kalau subjek ini sudah 

mengetahui sakitnya namun kurang paham dengan akibat pseudotumor 

mata. Sedangkan subjek kedua sama sekali tidak paham akan sakitnya 

apa dan tidak paham akibat dari sakitnya. Berbeda lagi dengan subjek 

ketiga, subjek tidak memahami akan penyakit yang di deritanya namun 

setelah dirujuk ke RSUP Dr.Kariadi baru tahu akan penyakit yang di 

deritanya. Selain itu subjek juga mengetahui dampak negatif dari sakitnya.  

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan, perasaan yang 

dialami subjek dalam menghadapi penyakitnya untuk subjek pertama yaitu 

hanyalah perasaan pasrah pada Tuhan agar segera disembuhkan dan di 

angkat penyakitnya. Yang dirasakan subjek mengapa tetangga-

tetangganya suka membicarakannya dan keluarganya. Hal seperti ini 

yang menjadikan subjek malas keluar rumah karena malu dengan 

kondisinya juga tidak mau dibicarakan lagi oleh tetangga-tetangganya.  



 

 

Sedangkan untuk subjek kedua dan ketiga sama yaitu ada 

perasaan rendah diri terhadap kondisi yang dialaminya karena mereka 

merasa kondisi tubuhnya sudah tidak sempurna lagi dan merasa ada 

cacat fisik. Timbul perasaan marah karena sakit yang di deritanya 

membuat kedua subjek tidak bisa bekerja lagi dan menghindari kontak 

dan komunikasi dengan orang lain.  

Berdasarkan hasil dari data penelitian yang didapatkan, ketiga 

subjek sama-sama mempunyai perasaan negatif terhadap dirinya sendiri 

dan menganggap penyakitnya sebagai suatu penderitaan karena 

semenjak sakit, menjadikan kondisi tubuhnya mengalami penurunan fisik 

dan menyebabkan terjadinya cacat fisik dimana hal itu menyebabkan 

subjek tidak bisa bekerja lagi. Subjek berusaha mengurangi 

komunikasinya dengan orang lain. Dengan sakitnya seperti itu, membuat 

ketiga subjek merasa malu akan keadaanya sehingga menjadikan subjek 

menarik diri dari lingkungan. Bahkan subjek pertama protes terhadap 

Tuhan karena diberi sakit seperti itu. Subjek merasa tidak pernah berbuat 

jahat terhadap orang lain namun kenapa Tuhan memberi cobaan seperti 

itu.  

Hasil analisis data diperoleh bahwa ketiga subjek sama-sama 

memperoleh dukungan dari keluarga. Keluarga senantiasa menjaga dan 

merawat subjek namun dukungan tersebut tidak dapat membantu 

permasalahan interaksi sosial yang terjadi pada subjek. Sikap ketiga 

subjek ketika bertemu dengan orang yang dikenal sama yaitu jika ada 



 

 

kesempatan subjek berusaha menghindari orang yang dikenal itu karena 

subjek merasa tidak percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain 

dan subjek enggan bertemu dengan orang lain karena ketika subjek 

berinteraksi, orang lain pasti bertanya-tanya mengenai penyakit yang di 

deritanya. 

 Subjek merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang diajukan 

oleh orang lain sehingga menyebabkan subjek enggan melakukan 

interaksi dengan orang lain. Subjek pertama, subjek masih menggunakan 

handphone untuk berkomunikasi dengan orang lain walaupun untuk 

kepentingan seperlunya saja. Subjek kedua dan ketiga sama-sama tidak 

menggunakan handphone untuk berhubungan dengan orang lain. 

Berbeda dengan subjek kedua memang tidak bisa menggunakan 

handphone sama sekali. Waktu masih sehat subjek ketiga menggunakan 

handphone untuk berkomunikasi dengan saudaranya dan orang lain.  

Berdasarkan hasil dari data penelitian yang di dapatkan, ketiga 

subjek merasa tidak percaya diri dalam menjalin interaksi sosial dengan 

lingkungannya karena dirinya merasa malu dengan kondisi seperti itu dan 

timbul perasaan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial 

ketiga subjek kurang optimal di lingkungan sosialnya juga ketiga subjek 

sama-sama mempunyai permasalahan dalam menjalin interaksi sosial 

dengan lingkungannya. Karena kondisi fisiknya yang sedemikian rupa 

membuat para tetangga dan teman-teman subjek merasa risih dan 

menjauhi subjek.  



 

 

Tidak jarang subjek mendapat pengalaman yang kurang 

menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain namun subjek 

merasa sadar diri akan sikap orang lain terhadapnya. Terkadang subjek 

sering marah-marah oleh hal kecil yang seharusnya tidak perlu di 

permasalahkan. Subjek mengakui sendiri bahwa terdapat perbedaan 

antara dulu waktu masih sehat dengan sekarang ini. Dahulu waktu masih 

sehat subjek masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, bepergian 

sesuka hati  dan aktif ikut kegiatan masyarakat. Namun hal itu sekarang 

ini sudah tidak bisa dilakukan lagi dikarenakan kondisinya yang terbatas. 

Mengingat perbedaan-perbedaan ini subjek merasa sedih, kecewa dan 

marah terhadap diri sendiri. 

 Subjek lebih senang menyendiri dan berdiam diri di dalam rumah 

daripada harus keluar rumah. Karena menurut subjek jika dirinya keluar 

rumah tetangga sekitar akan membicarakan penyakitnya yang tak kunjung 

sembuh. Hal ini yang membuat subjek malas berinteraksi dengan 

lingkungannya dan lebih senang berdiam diri di dalam rumah. Begitu pula 

sebaliknya masyarakat di sekitar subjek merasa tidak nyaman saat 

berinteraksi dengan penderita pseudotumor mata. Hal ini dikarenakan 

kondisi subjek yang mengerikan sehingga membuat masyarakat sekitar 

lebih memilih menghindari daripada harus berinteraksi dengan penderita 

pseudotumor mata. Masyarakat di lingkungan sekitar subjek menyatakan 

bahwa sakit yang di derita para subjek merupakan penyakit aneh dan 



 

 

langka sehingga membuat orang di lingkungan sekitarnya merasa takut 

dan menjaga jarak dengan subjek. 

Subjek berpikir bahwa penyakitnya yang menyebabkan semua 

masalah ini terjadi jika dirinya tidak sakit pasti subjek tidak akan 

mengalami permasalahan-permasalahan dalam berinteraksi sosial. 

Meskipun begitu, ketiga subjek tidak memikirkan bagaimana caranya agar 

masalah dalam berinteraksi dengan orang lain agar cepat terselesaikan. 

Yang dipikirkan subjek hanyalah bagaimana dirinya agar cepat diberi 

kesembuhan dan di angkat penyakitnya agar bisa menjalani 

kehidupannya yang seperti dulu waktu masih sehat. Dengan demikian 

ketiga subjek dalam penelitian ini bisa dibilang memiliki permasalahan 

dalam berinteraksi sosial yang terjadi semenjak subjek menderita 

pseudotumor mata.  

F. Pembahasan  

Di dalam pembahasan ini, hasil yang di dapat peneliti akan dibahas 

dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan hasil temuan 

penelitian. Hasil analisis data penelitian dari ketiga subjek menunjukkan 

adanya banyak kemiripan. Kemiripan itu muncul pada data yang 

diungkapkan oleh masing-masing subjek. Pembahasan para penderita 

pseudotumor mata tidak dapat terlepas dari bermacam-macam dampak 

konflik yang terjadi pada diri dan lingkungan mereka. Dampak yang 



 

 

dialami oleh para penderita pseudotumor mata pada penelitian ini meliputi 

dampak fisik, sosial dan psikologi. 

 Dampak fisik yang dialami oleh penderita pseudotumor mata yaitu 

mengalami cacat fisik. Dampak sosial yang dialami oleh penderita 

pseudotumor mata meliputi dijauhi oleh teman-temannya, terpaksa harus 

menganggur dan tidak bisa ikut kegiatan masyarakat. Adapun untuk 

dampak psikologis seperti harga diri yang rendah, kurang percaya diri dan 

menarik diri dari lingkungan sosial. Dari bermacam-macam dampak yang 

terjadi pada penderita pseudotumor mata mengakibatkan tekanan 

tersendiri pada diri masing-masing subjek. Tekanan itu seperti merasa 

diasingkan dan dijauhi oleh tetangga, teman-temannya maupun orang 

lain. 

Seiring berjalannya waktu, muncul perasaan marah pada diri 

subjek. Bagi subjek timbul pemikiran mengapa harus dirinya yang 

mengalami sakit padahal selama ini subjek berbuat baik terhadap siapa 

saja. Subjek kemudian protes terhadap Tuhan karena merasa Tuhan tidak 

mendengarkan doanya. Tidak jarang timbul rasa kebencian terhadap 

dirinya sendiri karena mengalami penyakit tersebut, sementara orang lain 

tidak. Dari cacat fisik yang dialami penderita pseudotumor mata 

menyebabkan para subjek mengalami ketidakpercayaan diri dimana rasa 

tidak percaya diri ini mendorong subjek untuk tidak melakukan interaksi 

dengan lingkungan sekitar. 



 

 

Beberapa subjek menunjukkan perubahan sikap dan timbul 

perasaan marah (Ogden, 2000). Hal ini sesuai dengan pernyataan ketiga 

subjek dimana ketika sakit subjek merasa mengalami perubahan sikap 

antara dulu waktu masih sehat dengan kondisi sekarang saat sakit. 

Subjek cenderung lebih sering marah oleh hal-hal kecil. Ketiga subjek 

sama-sama tidak memikirkan solusi dalam mengatasi permasalahan 

interaksi sosial mereka, yang dipikirkan hanyalah bagaimana caranya 

agar cepat sembuh dari penyakitnya. Sifat negatif pada semua subjek 

dalam memandang penyakitnya menjadikan para subjek tidak mampu 

untuk menjalin interaksi sosial dengan masyarakat dimana mereka hidup. 

Hal ini membuat para subjek lebih senang menghabiskan waktunya 

berada di dalam rumah.  

Dalam penelitian ini, ketiga subjek menjadikan cacat fisik yang 

dialaminya sebagai alasan supaya mereka bisa menghindari interaksi 

sosial dengan orang lain di lingkungannya, karena subjek merasa tidak 

mampu menahan rasa malu saat berjumpa dengan orang lain. Selain itu 

masalah yang muncul pada masyarakat terhadap penderita pseudotumor 

mata adalah kurang adanya pemahaman masyarakat terhadap penderita 

pseudotumor mata. Timbulnya stigma negatif tentang penderita 

pseudotumor mata memunculkan adanya diskriminasi masyarakat, 

permasalahan diskriminasi tersebut sampai sekarang masih belum 

teratasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Kleck dalam Meyerowitz dkk, 

2008) ketika berinteraksi dengan pasien kanker, ketidaknyamanan dan 



 

 

penghindaran ini biasanya terjadi terhadap orang-orang tertentu dimana 

dapat memunculkan pemikiran dan sikap negatif. 

 Berdasarkan wawancara dengan beberapa tetangga di lingkungan 

sekitar para subjek, menyatakan bahwa ketika berinteraksi dengan 

penderita pseudotumor mata mereka merasa kurang nyaman karena 

melihat kondisi sakitnya. Selain itu mereka sengaja menghindari agar 

tidak bertemu dengan penderita pseudotumor mata karena ada yang takut 

tertular sakitnya. Masyarakat di lingkungan sekitar subjek merasa kasihan 

dengan kondisinya namun mereka juga tidak ingin terlalu sering 

berinteraksi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Figueiredo dkk, 

2003) dimana sebagian penderita kanker yang kurang berinteraksi dengan 

orang lain dikarenakan banyak orang yang tidak mau berinteraksi dengan 

individu tersebut. 

 Sehingga penderita mengalami permasalahan sosial dan 

mengalami penurunan tingkat kesejahteraan hidupnya. Menurut 

Meyerowitz dkk (2008), Interaksi sosial yang tidak mendukung dari 

lingkungan sekitar dapat dikaitkan dengan keterbatasan peran dan 

penurunan fungsi sosial yang dialami oleh penderita kanker. Hal ini 

dikarenakan cacat fisik yang dialaminya. Pernyataan diatas sesuai dengan 

yang dialami ketiga subjek, semenjak sakit para subjek tidak bisa aktif 

dalam kegiatan sosialnya dan mengalami penurunan fungsi kinerjanya. 



 

 

Menarik diri dari lingkungan sosial merupakan faktor pendorong 

terjadinya masalah dalam hubungan sosial. Hal ini disebabkan oleh 

kebiasaan salah yang dianut oleh kebanyakan masyarakat dimana ketika 

ada seseorang yang mengalami cacat fisik atau menderita penyakit kronis 

akan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang dialami oleh 

para penderita pseudotumor mata. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

(Suwa dan Suzuki, 2013) bahwa penarikan diri dilakukan karena 

lingkungan sosial tidak mendukung sehingga menyebabkan seseorang 

menarik diri dari kehidupan sosialnya dan tidak mau berpartisipasi dengan 

semua aktivitas sosial yang ada.  

Karena kondisi fisik yang kurang sempurna dapat mengembangkan 

rasa malu, tidak percaya diri dan keinginan untuk menghindari hubungan 

dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Stuart, 

2002) faktor fisik seperti: gangguan otak (karena sakit), gizi rendah, obat-

obatan juga dapat memengaruhi seseorang untuk menarik diri dari 

lingkungan. Perilaku menarik diri merupakan suatu sikap dimana individu 

menghindari diri sendiri dari interaksi dengan individu lain. Individu merasa 

sulit ketika berhubungan dengan orang lain, yang termanifestasikan 

dengan sikap pemisahan diri dengan orang lain, tidak ada perhatian dan 

tidak sangggup berbagi pengalaman dengan individu lainnya (Keliat dan 

Akemat, 2014).  

 Berdasarkan data subjektif dan data objektif dari semua subjek 

sangat sesuai dengan tanda-tanda menarik diri yang diungkapkan oleh 



 

 

(Yosep dan Sutini, 2007). Data subjektif diantaranya: Penderita 

menceritakan perasaan ditolak oleh orang lain, merasa tidak nyaman 

berada di dekat orang lain, penderita mengatakan hubungan yang tidak 

berarti dengan orang lain, merasa tidak berguna, ditolak dan merasa 

bosan dalam menghabiskan waktu. Sedangkan data objektif diantaranya: 

penderita sering diam dan malas bicara, tidak mengikuti kegiatan, banyak 

berdiam diri di dalam kamar, penderita lebih senang menyendiri dan sulit 

melakukan interaksi dengan orang terdekat, tampak sedih, efek datar, 

kurang kontak mata, kurang spontan, ekspesi wajah murung, tidak 

memerhatikan kebersihan diri, mengisolasi diri, aktivitas menurun dan 

kurang energi.  

Hal ini dikarenakan subjek memiliki harga diri yang rendah selain 

itu merasa tidak bisa mencapai keinginannya. Hal ini sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh (Stuart, 2002) salah satu penyebab seseorang menarik 

diri adalah rendahnya harga diri. Menurut Stuart (2002), harga diri adalah 

penilaian individu tentang pencapaian diri dengan menganalisa seberapa 

jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Dimana gangguan harga diri dapat 

digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilang 

kepercayaan diri, merasa gagal mencapai keinginan (Keliat dan Akemat, 

2014). Misalnya yaitu adanya rasa malu pada diri sendiri akibat penyakit 

dan tindakan terhadap penyakit (rambut botak karena terapi), rasa 

bersalah pada diri sendiri, percaya diri kurang, sukar mengambil 

keputusan (dalam Zulqifli, 2013). 



 

 

Untuk memperoleh rasa aman, subjek menjadi pasif dan lebih 

membatasi pergaulannya sehingga subjek lebih sering menghabiskan 

waktunya berada di dalam rumah. Perasaan rendah diri menjadikan 

subjek makin sulit dalam melakukan interaksi dengan orang lain, 

akibatnya subjek tidak bisa beraktifitas seperti dahulu. Dan apabila hal ini 

berlangsung terus menerus dalam tempo yang lama maka akan terbentuk 

rasa tidak percaya kepada dirinya maupun lingkungannya yang akibatnya 

individu akan membatasi hubungan dengan lingkungannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hal diatas dapat dijelaskan dari bagan berikut ini :  
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