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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan sahabat tuna netra dengan 

non tuna netra sebagai informan utama dan guru tuna netra sebagai informan ahli.  

Hal ini dikarenakan penelitian menggunakan metode studi kasus sehingga 

informan ahli dihadirkan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam 

hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra selain itu dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumen untuk memotret kehidupan 

penyandang tuna netra di kehidupan sosial tujuan menambah data informasi yang 

lebih komprehensif. Informan tuna netra dengan non tuna netra telah menjalin 

hubungan persahabatan paling tidak dalam waktu satu tahun dan masih intens 

berkomunikasi baik secara face to face atau termediasi. Hal ini dikarenakan 

menurut Lee (2008) menjelaskan jika persahabatan kurang dari satu tahun, kecil 

kemungkinan untuk memberikan pengalaman persahabatannya yang lebih 

mendalam. Berikut merupakan identitas para informan, diantaranya yaitu : 

4.1.1 DH 



 DH adalah seorang tuna netra berusia 33 tahun berasal dari Surabaya, 

dan merupakan sahabat dari GW. Mereka menjalin hubungan persahabatan 

selama 18 tahun dan momen yang mempertemukannya adalah sama – sama 

menjadi pengisi acara untuk penyandang difabel. DH sedang berkuliah S2 di 

salah satu universitas Surabaya jurusan Kebijakan Publik. 

Dalam melanjutkan S2 tersebut DH berhasil mendapatkan beasiswa dari 

Asian University Network.  DH satu – satunya di keluarga yang menyandang 

tuna netra, DH juga menyandang tuna netra sejak lahir. DH memilih 

melanjutkan kuliah S2 jurusan Kebijakan Publik untuk membantu 

mensosialisasikan kepada teman – teman tuna netra dan difabel lainnya yang 

kurang memahami tujuan kebijakan publik yang selama ini sudah dibuat oleh 

pemerintah khususnya kebijakan untuk penyandang difabel. Selain itu DH 

juga merupakan ketua dari salah satu komunitas difabel di Surabaya yang 

aktif menyuarakan terciptanya lingkungan inklusi bagi penyandang difabel 

dalam lingkungan sosial masyarakat, sehingga DH berusaha memberikan 

contoh bahwa DH adalah seorang tuna netra yang bisa berkuliah dan 

memiliki banyak teman non tuna netra hingga memiliki sahabat non tuna 

netra. 

4.1.2 AA 



 AA adalah seorang tuna netra sejak lahir yang berusia 21 tahun berasal 

dari Kota Surabaya. AA memiliki sahabat yang berinisial AS, mereka 

menjalin hubungan persahabatan selama 3 tahun, momen yang 

mempertemukannya adalah mereka satu kelas di kuliah dan sama – sama 

tergabung dalam organisasi penyandang difabel. AA sedang berkuliah 

semester 6 di salah satu universitas Surabaya jurusan Antropologi Budaya. 

AA seringkali menjadi narasumber dalam sebuah forum diskusi mengenai isu 

difabel.  

Selain itu AA aktif dalam berorganisasi seperti menjadi ketua badan otonom 

Airlangga Kawan Disabilitas, menjadi relawan demokrasi KPU Jawa Timur, 

anggota XL Future Leader batch 6 difabel pertama di Indonesia dan Forum 

Indonesia Muda Regional Surabaya. Keaktifannya dalam berorganisasi 

sebagai pembuktian dirinya bahwa tuna netra juga bisa melakukan hal yang 

sama seperti non tuna netra dalam hal berorganisasi dan bekerjasama. 

Pengalaman berorganisasinya berdampak pada tuna netra di universitasnya 

yang mengikuti jejaknya dalam mengikuti berbagai organisasi. 

4.1.3 FG 



 FG adalah seorang tuna netra sejak lahir yang berusia 22 tahun dan 

berasal dari Kota Surabaya. FG memiliki sahabat berinisial ME, mereka 

menjalin hubungan persahabatan selama 3 tahun. Momen yang 

mempertemukan ketika mereka satu kelas di kuliah dan tergabung dalam 

sebuah tim musik. FG sedang berkuliah semester 6 di salah satu Universitas 

Surabaya jurusan Sendratasik. Untuk membiayai kuliahnya FG bekerja 

sebagai pemain musik di cafe – cafe. Kecerdasannya dalam bermusik 

berdampak pada banyaknya teman – teman di kampus yang mengagumi dan 

menjadikan dirinya sebagai tutor dalam belajar bermusik. Selain itu FG 

adalah pencetus program activity daily living di salah satu komunitas difabel 

di Surabaya yang sudah didirikan oleh DH dan GW untuk melatih tuna netra 

hidup mandiri, karena pengalamannya merantau di Kota Solo tanpa orangtua 

dan kerabat yang membantunya. Melalui pengalaman tersebut FG dengan 

mudah memberikan contoh melakukan aktivitas rumah tangga kepada teman 

– teman tuna netra lainnya di komunitas tersebut. 
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4.1.4 GW 

 GW adalah non tuna netra yang berusia 40 tahun berasal dari Kota 

Surabaya. GW bersahabat dengan DH selama 18 tahun, mereka bertemu 

ketika menjadi pengisi acara di suatu acara kelompok difabel. GW adalah 

seorang wiraswasta jasa angkutan sampah, dan komisioner KPID Jawa Timur 

dibidang literasi media. GW merupakan sahabat dari DH yang mencetuskan 

berdirinya komunitas difabel dan sampai saat ini menjadi fasilitator 

penyandang difabel di komunitas tersebut. GW adalah seseorang yang peduli 

terhadap perubahan mindset tuna netra yang sebelumnya negatif menjadi 

lebih positif.  

4.1.5 AS 

  AS adalah non tuna netra berusia 21 tahun yang merupakan sahabat dari 

AA. Mereka menjalin hubungan persahabatan selama 3 tahun, momen yang 

mempertemukan ketika satu kelas di kuliah dan tergabung dalam organisasi 

kelompok difabel. AS berasal dari Gresik dan AS berkuliah di universitas 

yang sama dengan AA di salah satu universitas Surabaya. AS juga 

berorganisasi di organisasi yang sama dengan AA yaitu di badan otonom 

Airlangga Kawan Disabilitas. AS menjadi peduli terhadap tuna netra setelah 

mengenal sahabatnya AA, sehingga AS seringkali menjadi notulen AA 

disetiap forum – forum yang membahas isu difabel untuk menambah 

wawasannya mengenai kehidupan difabel di Indonesia. 
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4.1.6 ME 

 ME adalah non tuna netra sahabat dari FG yang berusia 22 tahun. ME 

adalah sahabat dari FG, mereka menjalin hubungan persahabtan selama 3 

tahun dan bertemu di kelas yang sama dan tergabung dalam sebuah tim 

musik. ME berasal dari Padang dan berkuliah ditempat yang sama dengan 

FG. ME menjadi vokalis di grup musik yang didirikan oleh FG untuk 

membantu ME bekerja memenuhi kebutuhan kuliahnya. ME merupakan 

orang yang kurang peduli terhadap orang lain dan cenderung tertutup, namun 

ketika mengenal FG seorang tuna netra, ME menjadi orang yang memiliki 

kepedulian terhadap sesama. Pada saat ini ME menjadi pembaca jurnal bagi 

mahasiswa tuna netra jurusan Sendratasik karena masih banyak jurnal yang 

tidak tersedia dalam huruf braile. 

4.1.7 ZH 

 ZH adalah seorang guru tuna netra berusia 55 tahun di sekolah luar 

biasa Kota Malang. Tiga puluh tahun ZH mengajar anak tuna netra di Kota 

malang.  Riwayat pendidikan ZH adalah lulusan Diploma di PLB Surabaya 

yang fokus pada pendidikan tuna netra  tahun 1985. 

Dasar ZH tertarik untuk mengabdi bagi anak tuna netra, karena adanya 

ketidakadilan dalam hal pendidikan dan pembentukan karakter yang baik bagi 

anak tuna netra. Banyak diskriminasi yang masih diterima oleh tuna netra 

juga menjadi dasar ZH menjadi guru tuna netra. 
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 Selain itu ZH juga pernah membuat artikel yang dimuat oleh Jawa Pos dan 

majalah Tribun mengenai ketimpangan pendidikan dan minimnya perhatian 

pemerintah maupun masyarakat terhadap tuna netra. ZH menjadi informan 

ahli hanya berfungsi untuk melengkapi dan memberikan komentar mengenai 

stereotype tuna netra dan bagaimana perspektif ahli menanggapi fenomena 

hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tun netra. 

4.1.8 Profil Forum Indonesia Muda 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan penggalian data pada diskusi 

yang sudah dilakukan oleh Forum Indonesia Muda. FIM merupakan sebuah 

forum independen yang beranggotakan pemuda dan mahasiswa dari 

Indonesia dengan cita – cita bersama membangun bangsa dengan semangat 

kontribusi bersama. Forum ini dikemas dalam bentuk diskusi, simulasi, 

workshop dan outbond dalam kegiatan online maupun offline.  

Dalam FIM terdapat program diskusi yang baru dilaksanakan dengan judul 

“Nyangkruk Pejuang Muda”, program tersebut membahas isu penyandang 

difabel dan untuk pertama kalinya forum membahas kehidupan tuna netra.  

Peneliti berkesempatan mengikuti diskusi online tersebut sebagai data 

pendukung dalam penelitian ini.  

Dokumen berupa screenshoot yang akan ditambahkan dalam penyajian data 

bertujuan untuk menampilkan data yang lebih komprehensif untuk memotret 

dan menambah informasi mengenai kehidupan kelompok difabel terlebih 

kelompok tuna netra di Indonesia.  
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Forum ini bukan menjadi data utama, hanya berfungsi untuk menambah 

kedalaman data dengan memotret berbagai macam diskriminasi dan 

bagaimana kelompok difabel memperjuangkan haknya untuk menciptakan 

lingkungan yang lebih inklusif. 

4.2. Penyajian Data 

4.2.1. Pandangan terhadap Tuna Netra dan  Stereotype yang Terbentuk  

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam informan utama 

yaitu DH, AA, FG, GW, AS, ME dan informan ahli ZH ditemukan bahwa 

terdapat dua pandangan secara umum terhadap tuna netra baik yang datang 

dari tuna netra sendiri maupun dari non tuna netra. Seorang tuna netra 

memandang dirinya adalah seorang yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan, namun mereka menganggap dirinya hanyalah seorang yang 

biasa dan sama seperti non tuna netra. Mereka hanya memiliki keunikan 

dan cara sendiri dalam melakukan sesuatu hal sesuai dengan 

kemampuannya. Mereka berusaha menunjukkan bahwa dirinya hanyalah 

orang biasa karena selama ini stereotype penyandang tuna netra adalah 

orang yang perlu dikasihani, susah untuk mandiri dan orang yang tidak 

mampu menghasilkan suatu prestasi. Berikut hasil kutipan wawancara 

yang menjelaskan hal tersebut : 

“Kalo tuna netra sendiri menurut saya si, orang biasa ya sama aja, 

tetapi kita dianugrahi  mata hati yang lebih peka karena 

penglihatan kita terhambat. Orang yang tidak perlu dikasihani tapi 

perlu didukung.Tapi aku juga nggak mendukung tuna netra yang 

suka nuntut haknya tapi lupa kewajiban” (komunikasi personal, 

DH, Februari 2018). 
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Berdasarkan kutipan tersebut, DH mengemukakan bahwa dirinya 

adalah seorang tuna netra yang biasa dan sama seperti non tuna netra. 

Hanya saja pembeda tuna netra dengan non tuna netra adalah segi 

penglihatan, DH merasa dirinya memiliki kelebihan kepekaan hati. DH 

menyadari bahwa dirinya memang masih perlu bantuan orang lain ketika 

tidak bisa melakukan sesuatu diluar kemampuannya, namun hal tersebut 

tidak menjadikan dirinya selalu bergantung dengan orang. Bukan kasihan 

tetapi dukungan masyarakat yang diperlukan DH untuk bertahan dan 

menjalankan hidupnya. Disisi yang lain DH juga tidak setuju dengan tuna 

netra yang memanfaatkan kekurangannya untuk selalu menuntut hak – hak 

namun tidak pernah memenuhi kewajibannya. 

Pandangan terhadap tuna netra menurut DH diatas juga memiliki 

kesinambungan dengan pandangan tuna netra oleh AA, bahwa tuna netra 

adalah pribadi yang biasa seperti non tuna netra pada umumnya tetapi 

memiliki keunikan dan beragam. Berikut hasil kutipan wawancara oleh 

AA : 

“Oooo,, tuna netra itu menurut saya memiliki kekurangan fisik 

tetapi juga orang biasa memiliki sifat dan sikap yang unik serta 

beragam, ada memang yang suka curigaan atau sensitif gitu, sifat 

itu karena mereka kurang bergaul.” (Komunikasi personal, AA, 

Februari 2018).  

Berdasarkan kutipan tersebut, AA mengemukakan hal yang sama dengan 

DH bahwa tuna netra adalah orang yang biasa saja sama seperti non tuna 

netra pada umumnya. Namun mereka beragam dan memiliki keunikan 

sendiri dalam mengekspresikan dirinya ataupun kemampuannya. Di sisi 
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yang lain AA juga memandang bahwa memang ada tuna netra yang 

memiliki sifat curiga dan sensitif kepada orang lain, tetapi tidak pada 

dirinya  yang memiliki mental kuat  dan percaya diri. Sifat curiga dan 

sensitif tersebut dinilai AA karena kurangnya pengetahuan dan arahan. 

Sehingga AA berusaha menampilkan dirinya sebagai orang tuna netra 

yang berprestasi dalam suatu perlombaan dan aktif di organisasi agar tidak 

tergolong ataupun dianggap sebagai tuna netra yang memiliki sifat suka 

curiga ataupun sensitif kepada orang lain. 

Tuna netra tidak sepatutnya untuk dibeda – bedakan karena tuna 

netra juga orang biasa. Tuna netra memiliki kemampuan dan bakat masing 

– masing sehingga pengucilan yang ditujukan padanya hanya membuat 

tuna netra itu sendiri semakin terbelakang. Pandangan tersebut 

disampaikan oleh FG dari wawancara sebagai berikut : 

“Menurut saya tuna netra itu orang yang memiliki hambatan fisik 

dalam hal penglihatan, tetapi memiliki beragam karakter dan 

kemampuan yang tidak semestinya mendapatkan pengucilan atau 

pembeda – bedaan, bukannya kita tidak bisa melakukan apa – apa 

tetapi memiliki cara sendiri untuk melakukannya.” (Komunikasi 

Personal, FG, Februari 2018). 

Pandangan FG terhadap tuna netra adalah seorang yang memiliki 

hambatan penglihatan, tetapi memiliki kemampuan sesuai dengan 

bakatnya. FG menjelaskan bahwa tidak semestinya tuna netra selalu 

dibeda – bedakan bahkan dikucilkan karena tuna netra memiliki cara 

sendiri untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. FG juga menjelaskan 

bahwa tuna netra tentunya memiliki keterbatasan dalam melakukan 
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sesuatu yang diluar jangkauan dirinya seperti mengendarai motor, tetapi 

hal tersebut bukan berarti menjadi hambatan dirinya untuk pergi kesuatu 

tempat dan hal tersebut tidak semestinya menjadi dasar mereka pantas 

dibeda – bedakan atau dikucilkan oleh masyarakat.  

Penjelasan diatas merupakan pandangan terhadap tuna netra dari 

tuna netra itu sendiri, yang memiliki perbedaan dengan pandangan non 

tuna netra. Pandangan non tuna netra terhadap tuna netra adalah orang 

yang suka menuntut hak – haknya dan kurang menjalankan kewajibannya. 

Selain itu tuna netra juga orang yang perlu untuk dikasihani, dikenal 

sebagai orang yang memiliki pekerjaan kurang mapan seperti mengemis 

dan menjadi tukang pijat. Kondisi tersebut dikarenakan pada kenyataannya 

banyak tuna netra yang bekerja sebagai pengemis maupun tukang pijat. 

Hal tersebut dijelaskan oleh AS dalam kutipan wawancara sebagai berikut:  

“Pemahaman saya terhadap tuna netra itu adalah orang yang 

membutuhkan bantuan orang lain,aku mikirnya mereka pake baju 

dipakein makan disuapin, identik juga dengan braile. Stereotype 

saya ke tuna netra orang yang mungkin lemah, kayak jadi 

pengemis di jalan, sebatas tukang pijat dan yang sukses bisa 

dihitung”. (Komunikasi persona, AS,Februari 2018). 

Kutipan wawancara AS non tuna netra di atas menunjukkan 

pandangannya mengenai tuna netra adalah orang yang bergantung pada 

orang lain mulai dari makan dan memakai baju dianggap AS tidak bisa 

dilakukan oleh tuna netra, selain itu  identik dengan huruf braile, memiliki 

pekerjaan sebagai tukang pijat, dan pengemis adapun tuna netra yang 

berhasil menurut AS hanya segelintir orang saja.Perasaan kasihan kepada 
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tuna netra yang dianggap lemah tidak bisa dihindarkan dari AS yang 

mengakibatkan AS memandang tuna netra sebagai orang yang perlu akan 

bantuan orang lain.  

Kehidupan tuna netra yang berada di lingkungan mindset yang 

tidak tepat menyebabkan tuna netra tersebut sulit dipercaya oleh 

masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Keinginan untuk selalu 

diperhatikan dan dilindungi membuat mereka terus menuntut hak – haknya 

yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Hal tersebut di jelaskan oleh GW 

sebagai berikut :  

“Tuna netra tetap temen-temen yang cacat ya, dia kekurangan di 

penglihatan. Selain itu saya pikir tuna netra ini, kebanyakan 

memang berada di lingkungan mindset yang kurang tepat. 

Misalnya ketika berbicara soal hak – hak, mereka itu sukanya 

menuntut tetapi lupa atas kewajibannya, itu yang membuat saya 

dulu menilai mereka seenaknya sendirilah.”(Komunikasi personal, 

GW, Februari 2018). 

Lingkungan mindset yang benar dipandang GW menjadi kunci untuk tuna 

netra memiliki kehidupan yang lebih maju. Ketika tuna netra sudah 

mendapatkan arahan dan pengetahuan maka tidak ada lagi prasangka 

buruk terhadap dirinya dan berdampak pada perubahan pola pikir yang 

lebih baik, sehingga mereka dapat seimbang dalam memenuhi 

kewajibannya dan menerima hak – haknya. Maka dari itu perlunya sebuah 

wadah dan pelatihan untuk membongkar mindset yang konservatif menjadi 

lebih modern, menurut GW jika pembongkaran mindset tidak cepat 

dilakukan maka mereka akan semakin lama dikucilkan dan tidak dipercaya 

oleh orang. 
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Pandangan lain dari non tuna netra mengenai tuna netra adalah 

orang yang perlu dikasihani karena terhambatnya untuk melakukan 

aktivitas seperti harus berjalan dengan tongkat dan membaca buku dengan 

meraba. Tuna netra dianggap orang yang sedikit teman dan susah bergaul 

dengan orang lain karena sifatnya yang mudah tersinggung, hal tersebut 

sesuai dengan penjelasan ME sebagai berikut:  

“Menurut saya tuna netra itu adalah seseorang yang mempunyai 

kekurangan dari segi penglihatannya,jadi mereka tidak bisa 

melihat dari lahir ataupun karena sakit. Mereka saya lihat itu 

seperti kasihan sekali, susah untuk beraktifitas harus 

menggunakan tongkat dan biasanya juga sering dikucilkan oleh 

masyarakat karena susah untuk berinteraksi,”(Komunikasi 

personal, ME, Februari 2018) 

Berdasarkan kutipan diatas, ME menjelaskan bahwa keterbatasan indera 

penglihatan menciptakan stereotype mengenai penyandang tuna netra 

adalah orang yang lemah dan sulituntuk melakukan aktivitas serta bergaul, 

oleh karena itu tak sedikit diantara mereka dikucilkan oleh masyarakat 

sekitar. Selain itu mereka juga  dipandang sebagai orang yang memiliki 

sifat ketergantungan yang tinggi terhadap fasilitas penunjang kehidupan 

difabel, seperti penggunaan tongkat sebagai alat bantu jalan dan huruf 

braile sebagai media baca tulis.  

Pandangan mengenai tuna netra baik dari sudut pandang tuna netra  

maupun non tuna netra juga ditanggapi dengan informan ahli yaitu guru 

tuna netra. ZH tidak menyalahkan tuna netra dan pandangan masyarakat 

terhadap tuna netra karena memang hal tersebut sesuai dengan fakta. 

Kondisi tuna netra dan stereotype yang terlanjur berlaku di masyarakat 
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dikarenakan tidak adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk 

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, hal tersebut disampaikan oleh 

ZH sebagai berikut : 

“Keadaan tuna netra di Indonesia itu tergantung daerahnya ya, 

kadang daerah itu ada yang sudah perhatian terhadap tuna netra 

ada juga yang tidak. Sehingga kalo ketimpangan seperti itu 

kualitas mereka juga akan berbeda, karena tidak dapat dipungkiri 

bahwa mereka memang butuh bantuan pemerintah. Nah ada murid 

saya yang dikucilkan di sekolah inklusi akhirnya di balik ke SLB 

lagi. Itu kan tidak adil.”(”(Komunikasi personal, ZH, Maret 2018). 

Pendapat informan ahli ZH diatas menyebutkan bahwa kualitas 

tuna netra tergantung dengan daerah dan perhatian pemerintah. ZH 

memandang bahwa adanya ketimpangan pendidikan dan fasilitas di setiap 

daerah menyebabkan kualitas tuna netra berbeda. Semakin dekat dengan 

ibu kota maka akan semakin baik kualitas dari tuna netra tersebut. Tuna 

netra yang jauh dengan perhatian pemerintah dipandang ZH sulit 

mencapai kesejahteraan. Selain itu masih banyak masyarakat di daerah 

yang memperlakukan tuna netra secara tidak baik seperti adanya 

diskriminasi, hal tersebut mengakibatkan tuna netra semakin terbelakang. 

ZH menjelaskan bahwa kemampuan tuna netra yang memiliki IQ 

normal juga bisa seperti orang awas, bisa berkuliah, menjadi guru, teknisi 

dan lain sebagainya. Namun adanya stereotype tuna netra yang tidak 

mampu, maka perusahaan dan instansi sulit mempercayainya. Seperti 

contoh pengalaman ZH yang memiliki anak didik berusaha mencoba 

bersekolah di sekolah inklusi, pada faktanya anak didik tuna netra tersebut 

tidak  mendapatkan perhatian guru, serta dikucilkan oleh teman – 
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temannya yang disebabkan kurangnya kepercayaan atas kemampuan tuna 

netra tersebut.  

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode studi kasus, selain 

pendapat ahli peneliti juga menyajikan dokumen berupa dialog 

narasumber tuna netra dari hasil diskusi online Forum Indonesia Muda 

yang membahas kehidupan penyandang difabel, berikut hasil screenshoot 

diskusi online tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber seorang penyandang tuna netra dalam diskusi online 

tersebut menjelaskan bahwa semakin tuna netra diampuhkan maka kondisi 

tuna netra akan semakin bergantung, stereotype negatifpun juga tidak bisa 

dihilangkan di lingkungan masyarakat. Perlakuan terhadap tuna netra yang 

salah akan merugikan kedua belah pihak tuna netra semakin rugi karena 

hidupnya tidak bisa mandiri, dan non tuna netra akan merasa kesulitan 

Gambar 4. 1. Screenshoot diskusi online Forum Indonesia Muda 
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karena selalu direpotkan, sehingga sudah saatnya menumbuhkan 

kesadaran masyarakat maupun lingkungan keluarga mendukung tuna netra 

hidup mandiri.  

 

Tabel 4. 1. Temuan Kunci Pandangan terhadap Tuna Netra dan Stereotype 

yang Terbentuk 

No Temuan Kunci 

1. Pandangan terhadap tuna 

netra dan stereotype 

yang terbentuk menurut 

tuna netra itu sendiri. 

DH: Tuna netra adalah orang biasa, tidak 

perlu dikasihani tetapi perlu 

didukung. 

AA: Tuna netra adalah orang biasa, 

memiliki beragam karakteristik dan 

keunikan sendiri. Tuna netra yang 

sensitif karena kurangnya 

pengetahuan. 

FG : Tuna netra adalah orang biasa, 

bukan orang lemah dan patut 

dikucilkan. 

2. Pandangan terhadap tuna 

netra dan stereotype 

yang terbentuk menurut 

non tuna netra. 

GW : Tuna netra suka menuntut hak tapi 

lupa kewajiban. 

AS : Tuna netra orang yang tidak mapan, 

orang yang suka bergantung. 

ME  :  Tuna netra orang lemah, susah 

bergaul dan tidak mandiri. 

 

Berdasarkan temuan kunci di atas, dapat disimpulkan bahwa secara 

garis besar terdapat dua sudut pandang yang berbeda antara informan tuna 

netra dan non tuna netra mengenai pandangan terhadap tuna netra dan 
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stereotype yang terbentuk. Pertama,seluruh informan tuna netra 

memandang dirinya sebagai orang biasa seperti non tuna netra pada 

umumnya, yang memiliki keunikan tersendiri dan tidak perlu untuk 

dikasihani namun perlu didukung. Namun di sisi yang lain berbeda dengan 

pandangan non tuna netra bahwa tuna netra adalah orang yang lemah, suka 

bergantung kepada orang lain, suka menuntut hak tanpa memenuhi 

kewajiban,susah untuk bergaul dan orang yang kebanyakan tidak memiliki 

pekerjaan yang mapan, seperti menjadi pengemis dan tukang pijat.  

Informan ahli juga berpendapat bahwa kualitas tuna netra akan 

berbeda di setiap daerah. Jika daerah tersebut semakin dekat dengan 

pemerintah maka kualitas tuna netra semakin baik dan stereotype tersebut 

semakin berkurang, namun jika daerah tersebut jauh dari perhatian 

pemerintah maka kualitas tuna netra menjadi buruk dan stereotype atau 

diskriminasi semakin bertambah.  Selain itu menurut hasil studi dokumen 

jika terjadi kesalahan dalam memperlakukan tuna netra maka stereotype 

negatif juga akan sulit dihilangkan.  

4.2.2 Pandangan terhadap Non Tuna Netra dan Stereotype yang 

Terbentuk 

Tidak hanya ada stereotype terhadap tuna netra saja, tetapi juga ada 

stereotype yang berlaku untuk non tuna netra. Berdasarkan hasil 

wawancara oleh keenam informan utama yakni DH, AA, FG, GW, AS, 

ME dan informan ahli ZH, menjelaskan bahwa tuna netra memandang non 
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tuna netra hanyalah orang yang kurang memahami kehidupan tuna netra, 

sehingga terjadi salah persepsi yang menyebabkan kesalahpahaman 

diantara kedua belah pihak. Non tuna netra dipandang sebagai orang yang 

egois, suka mengucilkan, mengkritik tanpa memberikan saran atau solusi 

bagi tuna netra. Namun sebenarnya tuna netra juga ingin menjalin 

hubungan dengan non tuna netra, namun dikarena kedua belah pihak 

saling memberikan stereotype masing – masing maka keinginan tersebut 

akan sulit untuk dilakukan. Berikut hasil kutipan wawancara yang 

menjelaskan hal tersebut :  

“Non tuna netra itu adalah orang yang suka memberikan stigma 

negatif, gampang memberikan penilaian kepada kita, cenderung 

tidak ingin bergaul dengan kita karena malu. “loh tuna netra kok 

isok kuliah?” hanya kuliah itu aja membuat mereka heran, jadi 

image nya seolah-olah orang tuna netra kasarannya bodoh lah, 

jadi saya pikir mereka egois, akhirnya kita agak males punya 

urusan dengan mereka” (Komunikasi personal, DH, Februari 

2018). 

Berdasarkan wawancara tersebut DH memandang non tuna netra 

adalah orang yang mudah menilai orang, selain itu suka memilih dalam 

berteman, dan cenderung malu jika memiliki teman tuna netra. DH juga 

memandang bahwa non tuna netra adalah orang yang egois, karena DH 

dianggap tidak mampu jika berada di bangku perkuliahan, DH 

menjelaskan  seolah – olah hanya non tuna netra yang dapat melanjutkan 

pendidikan tinggi dan tuna netra hanya orang yang lemah dan bodoh, 

padahal faktanya tuna netra juga bisa melakukan hal tersebut.Perasaan 

sakit hati dan stereotype yang diberikan DH kepada non tuna netra 
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berdampak pada sulitnya DH membuka diri atau mau untuk berinteraksi 

dengan non tuna netra. 

Selain itu AA juga memandang non tuna netra sesuai dengan 

stereotypenya yakni orang yang seenaknya sendiri atau dengan kata lain 

egois, AA seorang tuna netra memandang bahwa mereka sombong, hanya 

non tuna netra yang dapat melakukan sesuatu hal atau mencapai prestasi. 

Padahal menurut pengalamannya AA tidak selemah itu, dia juga bisa 

menuai prestasi. Kemampuan tuna netra bukanlah sebuah mukjizat tetapi 

memang semestinya bisa dilakukan apabila tuna netra mau berusaha untuk 

membuktikan. Berikut hasil wawancara oleh AA  yang menjelaskan hal 

tersebut : 

“Kalo non tuna netra sampai saat ini pemahaman saya 

kebanyakan seenaknya sendiri, melihat saya ini kayak wow karena 

tahu pencapaian atau prestasi saya, sebenarnya kan wajar saja, 

tetapi kenapa kalo tuna netra yang punya prestasi kayak luar biasa 

seolah – oleh itu mukjizat.”(Komunikasi personal, AA, Februari 

2018). 

Berdasarkan pendapat AA mengenai pandangan terhadap non tuna netra 

adalah orang yang berlebihan menanggapi kemampuan dari tuna netra. 

Non tuna netra dipandang AA sebagai orang yang sombong, bahwa hanya 

non tuna netra yang dapat menuai prestasi. Selain itu AA tidak ingin 

dianggap pencapaian dirinya adalah sebuah mukjizat yang tidak mungkin 

dilakukan oleh tuna netra. AA menilai anggapan tersebut sebagai 

ketidakadilan yang diterima oleh tuna netra. AA juga menjelaskan jika 

tuna netra mau berusaha maka apapun bisa dilakukan, yang membedakan 
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tuna netra dengan non tuna netra hanyalah kondisi fisik, selain itu baik 

mental ataupun kemampuan tuna netra dan non tuna netra memiliki 

kesamaan. 

Pandangan informan FG terhadap non tuna netra memiliki 

kesamaan dengan tuna netra DH dan AA yang memiliki pandangan serta 

stereotype negatif, berikut penjelasan oleh FG :  

“Nah kalo yang non tuna netra itu menurut saya beragam, jadi 

ada yang mungkin cuek ada yang perhatian. Kebanyakan mereka 

takut dan bingung sama saya karena kan saya nggak melihat, 

pengalaman saya dulu pernah menabrak non tuna netra ketika 

meminta maaf mereka malah pergi gitu aja.” (Komunikasi 

personal, FG, 2018). 

Pandangan informan FG terhadap non tuna memiliki kesamaan dengan 

tuna netra lainnya, FG memandang non tuna netra beragam tidak 

semuanya memiliki sifat yang buruk ada juga non tuna netra memiliki sifat 

yang baik. FG memandang non tuna netra hanya bingung melihat dirinya 

sebagai tuna netra, karena kurangnya pengetahuan menyebabkan non tuna 

netra takut untuk berinteraksi dengan tuna netra.  Namun kebanyakan non 

tuna netra adalah orang yang cuek dan kurang peduli seperti pengalaman 

yang dirasakan oleh FG terdapat non tuna netra yang memiliki sifat cuek, 

ketika dia meminta maaf kepada teman non tuna netra karena 

menabraknya, non tuna netra tersebut memilih untuk diam dan pergi 

begitu saja.  

Tuna netra dengan non tuna netra memiliki perbedaan pandangan, 

non tuna netra memandang tuna netra memiliki sifat yang negatif. 
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Memanfaatkan kekurangannya untuk dikasihani, mendapatkan segala 

fasilitas tanpa berusaha. Namun non tuna netra memandang dirinya 

sebagai orang yang selalu disalahkan atas ketimpangan pelayanan yang 

ada di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan GW 

non tuna netra sebagai berikut :  

“Kalo non tuna netra ya kita ini, tidak cacat secara penglihatan 

dan kebanyakan kita suka dibilang menyalahkan tuna netra 

padahal kita peduli, tetapi itu faktanya bahwa ada tuna netra yang 

suka memanfaatkan kekurangannya, wajar aja berpikir seperti itu. 

Tapi jangan sampe ada diskriminasilah.”(Komunikasi personal, 

GW, Februari 2018). 

Berdasarkan wawancara di atas GW memandang non tuna netra 

sebagai orang yang suka disalahkan oleh tuna netra, namun pada 

kenyataannya non tuna netra adalah orang yang peduli terhadap kehidupan 

tuna netra. GW menekankan tuna netra tidak patut untuk diampuhkan jika 

mereka dalam kondisi yang salah, seperti memanfaatkan kekurangannya 

maka wajib untuk disalahkan. Tetapi GW tidak mendukung diskriminasi 

kepada tuna netra, cukup dengan memberikan teguran, motivasi dan 

bantuan agar tuna netra yang suka bergantung tidak semakin bertambah 

jumlahnya. Bantuan dalam artian untuk menjadikan tuna netra lebih 

mandiri bukan membantu menjadi semakin bergantung.  

Non tuna netra lainnya yakni AS memandang dirinya sebagai 

orang yang peduli kepada tuna netra, karena tidak pernah melakukan 

diskriminasi dan cenderung ingin lebih dekat dengan kehidupan tuna netra. 

Sehingga jika non tuna netra dipandang sebagai orang yang tidak peduli 
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dan cenderung pilih – pilih teman, maka AS tidak setuju atas pandangan 

maupun stereotype tersebut. Berikut hasil kutipan wawancara oleh AS :  

“Kalo non tuna netra sendiri apa ya? Sama aja sih, mungkin yang 

membedakan adalah fisiknya ya kalo kita bisa melihat, cuman 

memang saya tidak setuju kalo non tuna netra ini dinilai sombong 

dan pilih – pilih, karena saya tidak seperti itu. ”(Komunikasi 

personal, AS, 2018). 

Berdasarkan wawancara di atas, AS memandang non tuna netra orang 

biasa yang tidak memiliki hambatan penglihatan. Namun AS tidak setuju 

jika non tuna netra dianggap sombong dan tidak mau bergaul dengan non 

tuna netra. Alasan AS menjelaskan hal tersebut karena AS tidak pernah 

melakukan diskriminasi, tidak malu berteman dengan tuna netra dan justru 

AS mendalami kehidupan tuna netra dengan cara mengenal lebih dekat 

dan berteman dengan tuna netra sebanyak – banyaknya. AS memandang 

jika ada non tuna netra memiliki rasa kasihan itu adalah sebuah kewajaran 

karena tuna netra tidak bisa melihat dan membutuhkan bantuan orang lain, 

tetapi bukan berarti rasa kasihan menjadi dasar non tuna netra 

meremehkan kemampuan tuna netra.  

Pandangan yang berbeda terjadi oleh ME, bahwa dia menyetujui 

jika non tuna netra suka mengucilkan tuna netra, dan penyebab terjadinya 

diskriminasi, hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara sebagai 

berikut :   

“Kalo non tuna netra itu adalah orang biasa yang normal, dan 

lebih leluasa atau tidak memiliki hambatan dalam beraktifitas. 

Nah seringkali non tuna netra inilah yang mengucilkan tuna netra 

tanpa mengenal bagaimana sebenarnya dunia tuna netra, jadi 
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saya menganggap bahwa adanya diskriminasi itu ya karena non 

tuna netra juga. Coba lihat saja kasusnya kan banyak bully 

gitu.”(Komunikasi personal, ME, Februari 2018). 

Berdasarkan wawancara diatas, ME menjelaskan bahwa non tuna 

netra adalah orang biasa saja, tetapi lebih mudah dalam melakukan 

aktivitasnya. Namun berbeda dengan dua non tuna netra lainnya, ME 

membenarkan bahwa non tuna netra adalah sumber bertambahnya 

penderitaan tuna netra. ME memandang memang non tuna netra yang 

sering mengucilkan tanpa mengetahui latar belakang bagaimana 

kehidupan tuna netra. Kasus bullying dan diskriminasi kepada tuna netra 

juga sering dilakukan oleh non tuna netra, sehingga ME tidak 

menyalahkan pandangan tuna netra kepada non tuna netra, karena mereka 

sendiri yang merasakan diskriminasi tersebut. 

Informan ahli menanggapi permasalahan tersebut dikarenakan 

tidak adanya komunikasi dan kerjasama yang baik, jika masyarakat dan 

pemerintah menyoroti kondisi ini maka tidak akan terjadi diskriminasi. 

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan ahli : 

“Menurut saya kita tanamkan nilai toleransi, saling mendukung 

dan saling bekerjasama untuk menciptakan lingkungan inklusi, 

tidak hanya guru saja tetapi seluruh masyarakat termasuk 

pemerintah. Kita tumbuhkan lagi jati diri bangsa, jika kita ini bisa 

saling tolong – menolong dan bertoleransi. “(Komunikasi 

personal, ZH, Maret 2018). 

Berdasarkan wawancara dengan ZH sebagai informan ahli, untuk 

mewujudkan lingkungan yang lebih inklusi, maka ZH memandang bahwa 

harus menumbuhkan rasa toleransi diantara tuna netra dengan non tuna 
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netra, adanya kerjasama dan tolong – menolong menjadikan tuna netra dan 

non tuna netra dapat hidup berdampingan. 

Dengan menggunakan studi dokumen, peneliti menambahkan bukti 

pandangan tuna netra terhadap non tuna netra sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

Dari hasil diskusi online diatas tuna netra ingin merdeka dari 

stereotype negatif masyarakat, mereka ingin merdeka dari anggapan 

bahwa tuna netra lemah ataupun tidak berdaya. Sehingga tuna netra 

mengharapkan kepedulian dan kepercayaan dari non tuna netra yang 

selama ini dianggap tak acuh untuk dapat membuktikan kemampuannya. 

Selain itu Hari Disabilitas Internasional dijadikan momentum tuna netra 

untuk mengajak non tuna netra untuk saling bekerjasama menciptakan 

peluang dan pekerjaan bagi sesama.  

Gambar 4. 2. Screenshoot diskusi online Forum Indonesia Muda 
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Tabel 4. 2. Temuan Kunci Pandangan terhadap Non Tuna Netra dan 

Stereotype yang Terbentuk 

No Temuan Kunci 

1. Pandangan terhadap 

non tuna netra dan 

stereotype yang 

terbentuk menurut tuna 

netra. 

DH : Non tuna netra egois dan pemilih 

dalam berteman 

AA : Non tuna netra adalah orang 

sombong karena kemampuan tuna 

netra dianggap sebagai mukjizat. 

FG  :Non tuna netra orang yang cuek dan 

tidak peduli kepada tuna netra 

2. Pandangan terhadap 

non tuna netra dan 

stereotype yang 

terbentuk menurut non 

tuna netra sendiri. 

GW : Non tuna netra adalah orang yang 

suka disalahkan oleh tuna netra. 

AS : Non tuna netra adalah orang yang 

peduli kepada tuna netra dan jika 

non tuna netra mengasihani tuna 

netra itu bukan bentuk 

kesombongan. 

ME : Non tuna netra penyebab kasus 

bullying dan diskriminasi. 

 

Berdasarkan temuan kunci di atas, dapat disimpulkan bahwa secara 

garis besar terdapat beragam pandangan antara tuna netra dengan non tuna 

netra mengenai stereotype terhadap non tuna netra.  Pertama, seluruh tuna 

netra memiliki kesamaan dalam memandang non tuna netra yaitu sebagai 

orang yang egois, sombong dan merasa hanya non tuna netra saja yang 

memiliki kesempatan untuk berhasil, sedangkan ketika ada tuna netra yang 

dapat meraih keberhasilan hal tersebut dianggap sebagai mukjizat yang 

tidak mungkin dilakukan oleh seorang tuna netra. Kedua,  non tuna netra 
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menganggap dirinyalah yang dapat membantu tuna netra, orang yang 

memiliki kepedulian terhadap kehidupan tuna netra, sehingga non tuna 

netra tidak ingin dipandang sebagai orang yang kejam bagi tuna netra. 

Namun di sisi yang lain terdapat pandangan non tuna netra yang 

menyetujui anggapan bahwa non tuna netralah adalah penyebab adanya 

stereotype dan bertambahnya sumber penderitaan tuna netra, dikarenakan 

adanya kasus bullying maupun diskriminasi yang sudah dilakukan oleh 

non tuna netra kepada tuna netra.  

Informan ahli juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan 

lingkungan inklusi, maka sepatutnya kedua belah pihak menumbuhkan 

kembali sikap toleransi dan saling tolong – menolong tanpa adanya 

stereotype tertentu, selain itu dari hasil studi dokumen, tuna netra ingin 

merdeka dari stereotype dan menginginkan non tuna netra untuk lebih 

peduli dan tak acuh kepada tuna netra. 

4.2.3. Upaya Tuna netra dan Non Tuna Netra Keluar dari Stereotype 

Setelah mengetahui sudut pandang yang dimiliki tuna netra 

maupun non tuna netra tentang stereotype yang terbentuk, hal tersebut 

juga tidak terlepas dari bagaimana upaya tuna netra dan non tuna netra 

keluar dari stereotype masing - masing. Upaya tersebut dilakukan untuk 

meyakinkan satu sama lain bahwa apa yang selama ini dianggapkan 

berbanding terbalik dengan kenyataan. Upaya keluar dari stereotype 

tersebut dibuktikan melalui hubungan persahabatan antara tuna netra 



68 

 

 
 

dengan non tuna netra. Mereka saling memberikan pemahaman melalui 

penjelasan kata – kata dan tindakan. Berdasarkan hasil wawancara kepada 

keenam informan DH, AA, FG, GW, AS, dan ME mengenai upaya untuk 

keluar dari stereotype, keenam informan tersebut memiliki cara tersendiri 

untuk membuktikan bahwa stereotype yang ada belum tentu benar.  

a. Upaya Tuna Netra Keluar dari Stereotype 

Informan DH memiliki cara dan pengalaman sendiri yang 

dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa stereotype tuna netra yang 

selalu merepotkan orang lain dan bodoh itu tidak benar adanya, berikut 

kutipan wawancara yang menjelaskan hal tersebut: 

“Jadi, sampai titik dimana saya berpikir bahwa memang saya 

harus aktif, karena banyak stereotype negatif yang saya terima. 

Pengalaman saya dengan sahabat saya kan sama – sama suka 

pergi jauh ada acara gitu, terus waktu itu kita ke Jogja, saya 

belikan nasi sahabat saya itu di Jogja padahal saya nggak tau 

medan disana seperti apa,ketika momen itu dia percaya bahwa 

tuna netra bisa juga tidak merepotkan orang. Terus kalo bodoh ya 

buktinya saya dapat beasiswa S2.” (Komunikasi personal, DH, 

Februari 2018).  

Berdasarkan kutipan tersebut, DH menjelaskan bahwa caranya untuk 

keluar dari stereotype adalah melalui keaktifannya memberikan penjelasan 

dan bukti kepada sahabatnya non tuna netra yang seringkali dilewatkan. 

DH berasumsi bahwa memang benar dengan cara yang aktif berbicara 

dengan non tuna netra berdampak pada ketertarikan non tuna netra untuk 

berteman dengannya. Selain itu pengalamannya ketika perjalanan ke Jogja 

dengan sahabatnya, DH berusaha memberanikan diri untuk membelikan 



69 

 

 
 

makananuntuk sahabatnya yang sedang tertidur, walaupun medan yang 

akan dilalui tidak pernah dijumpai oleh DH. Setelah itu DH memberikan 

makanan tersebut kepada sahabatnya, seketika itu sahabat DH takjub dan 

heran akan pembuktian DH sebagai tuna netra. DH menjelaskan momen 

tersebut memang menjadi kesempatannya untuk keluar dari stereotype 

masyarakat yang menganggap tuna netra tidak bisa berbuat apa – apa dan 

merepotkan orang lain. Upaya lain yang ditunjukkan oleh DH ketika 

mendapatkan stereotype tuna netra orang yang bodoh dengan cara 

melanjutkan S2 dengan beasiswa. 

Informan selanjutnya yaitu AA memiliki cara dan pengalaman 

sendiri untuk berupaya keluar dari stereotype tuna netra yang dianggap 

tidak bisa mandiri dan sulit untuk mencapai sebuah prestasi adalah sebagai 

berikut: 

“Misalkan kalo mereka yang menilai aku kasian, bagaimana 

caranya saya mendesign diri saya supaya tidak terlihat kasian 

dengan media sosialku dengan foto – fotoku, dengan kalimat hasil 

diskus, prestasi beasiswa akademikku hal kecil itu temen – temen 

akan berpikir lebih baik. Misalnya ke toilet sahabatku mau 

mengantar langsung saya tolak, oohh nggak usah, tolong jagakan 

tasku aja disini.” (Komunikasi personal, AA, Februari 2018). 

Berdasarkan wawancara diatas, AA menjelaskan bahwa cara untuk keluar 

dari stereotype tuna netra yang sulit berprestasi dan perlu dikasihani, 

cukup dengan mendesign dirinya melalui postingan foto di media sosial 

mengenai aktivitas dan prestasinya, selain itu dengan membagikan hasil 

karya tulisannya di media sosial mengenai kemampuan dirinya sebagai 

tuna netra. AA berpikir dengan hal – hal yang kecil bisa membuat non 
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tuna netra lebih menghargai dirinya dan mulai menerima keberadaan tuna 

netra. AA juga berupaya untuk membuktikan sebanyak – banyaknya 

bagaimana seorang tuna netra juga dapat hidup mandiri, seperti melakukan 

hal – hal sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Upaya keluar dari stereotype juga dilakukan oleh FG seorang tuna 

netra, untuk meyakinkan sahabatnya agar dalam hubungannya merasa 

lebih nyaman dan terbuka, hal tersebut sesuai kutipan wawancara sebagai 

berikut :  

“Saya lebih tegas dalam mengatakan tidak kepada sahabat saya. 

Ketika saya mendapatkan tugas, sahabat saya ingin membantu 

mengerjakan tugas saya, dia merasa kasihan mungkin dikira saya 

nggak bisa ngerjakan, jadi saya jawab tidak. Dan terbukti saya 

bisa presentasi nilainya juga bagus.”(Komunikasi personal, FG, 

Februari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, upaya untuk keluar dari stereotype 

tuna netra yang lemah dapat dipatahkan oleh FG. FG lebih tegas untuk 

mengatakan tidak, dia membuktikan bahwa dirinya juga bisa mengerjakan 

tugas dengan maksimal sama seperti sahabatnya yang non tuna netra. FG 

membuktikanhasil dari pekerjaan dan prsentasinya menghasilkan nilai 

yang baik, sehingga sahabatnya mempercayai bahwa stereotype terhadap 

tuna netra yang dianggap bodoh tersebut tidak benar. 

b. Upaya Non Tuna Netra Keluar dari stereotype 

Tidak hanya tuna netra yang berupaya keluar dari stereotypenya, 

tetapi non tuna netra juga berupaya bagaimana agar tuna netra tidak 

menutup diri dan mengambil jarak dengan non tuna netra karena non tuna 
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netra dianggap orang yang suka mencela dan tidak memperdulikan 

keberadaan tuna netra. Non tuna netra juga memiliki pengalaman dan cara 

sendiri seperti yang dilakukan oleh GW sebagai berikut : 

“Nah daripada kita dianggap kurang peduli sama mereka saya 

buat sajalah wadah untuk membuktikan bahwa kita ini bisa 

bekerjasama, saling mengisi dan hidup berdampingan. Akhirnya 

mereka klop banget sama saya, apa – apa cari saya. ”(Komunikasi 

personal, Februari 2018). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara diatas GW berupaya untuk 

membuktikan bahwa dirinya yang non tuna netra adalah orang yang 

memiliki kepedulian kepada tuna netra, GW membuktikan dengan cara 

membentuk komunitas peduli pada penyandang difabel. Komunitas 

tersebut digunakan sebagai tempat tuna netra saling mengerti satu sama 

lain antara tuna netra dengan non tuna netra. Disanalah GW 

berkesempatan untuk mengajak sahabatnya bekerjasama mengembangkan 

visinya agar penyandang tuna netra dan non tuna netra dapat hidup 

berdampingan dan saling menghargai.Upaya tersebut menjadi pengalaman 

terbaiknya karena GW menjadi sosok yang dikagumi oleh tuna netra yang 

bergabung di komunitasnya bahwa dirinya dianggap sebagai penyemangat 

tuna netra untuk hidup lebaik baik dan positif. 

Upaya informan non tuna netra AS keluar dari stereotypenya 

melalui penjelasan dan cara berkomunikasinya yang tidak lagi 

menggunakan metode yang semestinya digunakan oleh tuna netra,berikut 

hasil kutipan wawancara tersebut :  
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“Menurut pengalamanku non tuna netra ini dikira sombong, 

padahal nggak semua kan? Jadi ya saya menjelaskan kepada 

mereka banyak kok non tuna netra yang mau bergabung dengan 

mereka, termasuk saya dan akhirnya mereka terbuka dan nyaman, 

terus sekarang ini kalo saya ngobrol nggak pernah deskripsiin 

atau bantu raba lagi biar kita terkesan sama aja.“ (Komunikasi 

personal, AS, Februari 2018).  

Berdasarkan kutipan tersebut, AS mengemukakan bahwa dirinya 

bukan non tuna netra yang sombong, upaya yang dilakukan AS adalah 

memberikan penjelasan dan pemahaman kepada tuna netra mengenai 

masih banyaknya non tuna netra yang masih peduli terhadap tuna netra. 

AS menekankan contoh kepedulian tersebut juga terjadi pada dirinya yang 

mau berteman dengan sahabatnya yang tuna netra. AS juga menjelaskan 

pada akhirnya mereka terbuka dengan sendirinya dan mau menerima, 

selain itu jika non tuna netra membuat mereka nyaman dan tidak 

mengganggu maka menurut pengalaman AS tuna netra menjadi tidak lagi 

menganggap non tuna netra sebagai orang asing. Upaya selanjutnya yang 

dilakukan oleh AS adalah berkomunikasi tidak menggunakan metode yang 

biasa digunakan oleh tuna netra, seperti perlunya mendeskripsikan dengan 

meraba, cara tersebut bertujuan agar mereka tidak terlihat berbeda. 

Informan selanjutnya juga memiliki pengalaman untuk berupaya 

keluar dari stereotype non tuna netra yang dianggap sebagai orang yang 

paling bisa, hal tersebut dijelaskan oleh informan ME sebagai berikut : 

“ Susah – susah gampang biar sahabat saya ngilangin 

stereotypenya ke saya, butuh proses. Tetapi waktu itu biar saya 

buktikan bahwa saya nggak malu belajar musik ke dia, jadi dia 

berubah jadi seneng, ternyata mereka juga bermanfaat buat orang 
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lain,mereka semakin semangat.”(Komunikasi personal, ME, 

Februari 2018).  

Berdasarkan kutipan tersebut, ME menjelaskan bahwa dirinya berupaya 

untuk menghilangkan stereotype non tuna netra yang dianggap semena – 

mena dengan cara mau belajar dengan sahabatnya yang tuna netra. ME 

meminta sahabatnya tuna netra untuk mengajarkan musik, sebagai 

perwujudan bahwa ME menghargai kemampuan tuna netra. Pada akhirnya 

ketika ME tidak malu untuk bertanya, tuna netra menjadi lebih percaya 

diri terhadap dirinya, bahwa masih ada non tuna netra yang mau 

menganggap keberadaan dan kemampuannya, ME menjelaskan bahwa 

dari caranya tersebut tuna netra yang menjadi sahabatnya semakin 

berkarya agar hidupnya lebih bermanfaat dan menginspirasi orang lain. 

Selain upaya yang dilakukan oleh non tuna netra di atas, informan 

ahli memberikan saran kepada non tuna netra untuk menghilangkan 

stereotype yang diberikan oleh tuna netra melalui hal sebagai berikut : 

“Kejujuran tadi, tidak saling menyinggung atau meremehkan. 

Yakini saja kalo mereka bisa, karena kalo sudah dibatas 

kemampuannya mereka akan bertanya kok. Jangan berlebihan 

untuk melayani mereka karena membuat mereka risih, kecuali yang 

ganda maka kita lebih ekstra lagi untuk 

membantunya.”(Komunikasi personal, ZH, Februari 2018). 

Berdasarkan hal tersebut, ZH menjelaskan bahwa jika ingin mudah untuk 

menghilangkan stereotype yang diberikan tuna netra kepada non tuna netra 

adalah melalui kejujuran. ZH menekankan bahwa tuna netra tidak mudah 

percaya dengan orang lain, sehingga kejujuran menjadi prinsip tuna netra 

dalam memilih teman. Percaya atas kemampuannya akan membuat tuna 
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netra nyaman dan tidak menganggap non tuna netra merasa paling bisa. 

Selain itu tidak disarankan melayani tuna netra secara berlebihan, karena 

tuna netra akan menilai bahwa non tuna netra meremehkan 

kemampuannya. Namun untuk tuna netra yang memiliki keterbatasan 

ganda perlu perlakuan yang lebih khusus. 

Berdasarkan studi dokumen juga didapatkan bahwa tuna netra memiliki 

upaya untuk keluar dari stereotype yang dikenal sebagai orang yang 

lemah, suka bergantung pada orang lain, dan tidak memiliki ketrampilan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya tuna netra keluar dari stereotypenya yakni dengan cara 

melakukan personal branding melalui penguatan karakter dan keunikan 

dirinya, personal selling apa yang dapat dijual dari kemampuannya, public 

speaking yang baik untuk menarik perhatian orang lain serta logika 

Gambar 4. 3. Screenshoot diskusi online Forum 

Indonesia Muda 
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berpikir yang benar agar sifat bawaan yang cenderung negatif dapat 

dihilangkan. Melalui cara tersebut narasumber diskusi tuna netra tersebut 

berhasil membuat orang menerima keberadaannya dan menghargai 

kemampuannya. 

Tabel 4. 3. Temuan Kunci Upaya Tuna netra dan Non Tuna Netra Keluar 

dari Stereotype 

Temuan Kunci 

Upaya tuna netra keluar 

dari stereotype 

- Meningkatkan keaktifan dalam 

berinteraksi dengan non tuna netra. 

- Menunjukkan bukti – bukti pada 

sahabatnya melalui tindakan,  

postingan prestasi/karya tulis, 

- Berusaha mendapatkan beasiswa di 

perguruan tinggi. 

- Menunjukkan usahanya dalam 

memperoleh nilai yang baik. 

Upaya non tuna netra 

keluar dari stereotype 

- Membuat komunitas peduli tuna 

netra. 

- Berkomunikasi tanpa metode yang 

biasa digunakan tuna netra. 

- Menghargai kemampuan tuna netra 

dengan cara belajar bersamanya. 

 

Berdasarkan temuankunci di atas dapat disimpulkan bahwa tuna netra dan 

non tuna netra memiliki cara dan pengalaman sendiri untuk berupaya 

keluar dari stereotype masing – masing. Pertama, tuna netra berusaha 

keluar dari stereotypenya dengan cara aktif berinteraksi dengan orang lain, 
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serta membuktikannya dengan kemampuan, capaian prestasi dan tingkat 

kecerdasannya.  Di sisi yang lain non tuna netra juga berusaha dengan cara 

memahami karakter dan kebutuhan tunanetra, seperti lebih menghargai 

kemampuannya dan tidak salah dalam memperlakukan tuna netra, serta 

membuat komunitas tuna netra sebagai bentuk kepedulian.Informan ahli 

juga menambahkan bahwa untuk menghilangkan stereotype tuna netra 

berupaya untuk membuktikannya dengan memperlihatkan prestasi 

akademik, dan stereotype non tuna netra akan hilang jika tidak 

meremehkan tuna netra dengan cara memperlakukan secara berlebihan. 

Pada studi dokumen tuna netra berupaya keluar dari stereotype dengan 

cara memperbaiki personal branding, personal selling dan public 

speaking. 

4.2.4. Kesalahpahaman Komunikasi dan Strategi Penanganan 

Dalam hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna 

netra, tentunya memiliki beberapa perbedaan dalam berkomunikasi karena 

disebabkan terhambatnya indera penglihatan dari tuna netra. Perbedaan 

tersebut yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman diantara tuna netra 

dengan non tuna netra dalam menjalankan komunikasi baik verbal maupun 

non verbal. Secara garis besar kesalahpahaman muncul dikarenakan 

adanya perbedaan penggunaan komunikasi verbal dan non verbal dan 

sulitnya penyatuan persepsi antara tuna netra dengan non tuna netra. 
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Namun di setiap hubungan terdapat strategi penanganan untuk 

menyelesaikan kesalahpahaman. Melalui wawancara dengan keenam 

informan DH, AA, FG, GW, AS, dan ME mereka cenderung lebih sering 

menggunakan komunikasi verbal daripada non verbal, namun jika terjadi 

kesalahpahaman maka komunikasi non verbal digunakan sebagai alternatif 

untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Terdapat strategi penyelesaian 

kesalahpahaman yang dilakukan oleh tuna netra dan non tuna netra 

sebagai berikut : 

a. Strategi Penanganan Kesalahpahaman Komunikasi oleh 

Tuna Netra  

Tuna netra memiliki strategi tersendiri untuk melakukan 

penanganan dalam mengurangi kesalahpahaman komunikasi, seperti 

menambahkan komunikasi non verbal seperti menampilkan sebuah 

gerakan sebagai penanda  respon komunikasi. Hal tersebut disampaikan 

oleh DH sebagai berikut : 

“Kalo sahabat saya lebih banyak verbal karena saya tidak bisa 

melihat jadi lebih banyak menjelaskan lewat kata-kata, dan saya 

memahami beliau dari intonasi. Tetapi kalo saya mungkin masih 

ada non verbalnya seperti memainkan tangan karena pernah lagi 

ngomong serius padahal saya dengarkan tetapi dikira 

tidur,beliaunya marah.kalo verbalnya saya biasanya ngulangin 

lagi biar mereka jelas.” (Komunikasi personal, DH, Februari 

2018). 

Berdasarkan wawancara tersebut, DH menjelaskan bahwa dirinya lebih 

memahami menggunakan komunikasi verbal ketika sedang berkomunikasi 

karena kondisinya yang tidak bisa melihat. DH dapat memahami lawan 
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bicaranya melalui intonasi ketika sedang marah, bercanda atau sedih. DH 

mengalami kesalahpahaman dalam berkomunikasi ketika dirinya sedang 

berbicara dengan sahabatnya, DH dianggap tidur sehingga lawan 

bicaranya marah pada dirinya, DH dianggap tidak menghargai ketika 

lawan bicaranya berbicara, padahal menurut pengakuan DH dirinya sedang 

tidak tidur dan sedang mendengarkan. Dari pengalaman tersebut DH 

berinisiatif menambahkan gerakan non verbal seperti menggerakkan 

tangan atau kaki untuk menandai dirinya sedang tidak tidur, selain itu jika 

lawan bicaranya tidak memahami kalimatnya DH mengulangi kalimat 

untuk memperjelas maksud yang sedang ingin dibicarakan. 

Pengalaman DH diatas juga pernah dirasakan oleh AA ketika 

sedang berkomunikasi dengan sahabatnya atau non tuna netra lainnya, AA 

dianggap tidur dan tidak merespon interaksi dari sahabat maupun orang 

lain, hal tersebut dijelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut : 

“Kalo sahabat saya lebih verbal dengan mendeskripsikan melalui 

kalimat, karena itu cara yang paling mudah saya pahami, lalu kalo 

saya verbal dan non verbal juga, soalnya kalo verbal aja ada 

salahnya, saya pernah dikira tidur mbak, padahal enggak, jadi 

harus ada yang digerakkan, tapi kalo gerak dikira aneh, bingung 

juga. Terus kalo saya lagi susah jelasin kadang saya gambar 

sesuai imajinasi.” (Komunikasi personal, AA, Februari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara, AA memiliki kemiripan dengan DH dalam 

mengatasi kesalahpahaman komunikasi. Dia akan lebih paham jika lawan 

bicaranya menggunakan komunikasi verbal atau dengan mendeskripsikan 

apa yang ingin disampaikan. Berbeda dengan non tuna netra, AA harus 

lebih berusaha untuk melakukan komunikasi, karena pengalamannya yang 
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dianggap tidur menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, sehingga AA 

juga menggerakkan sesuatu yang menandai dirinya sedang tidak tidur, di 

sisi lain dirinya merasa kebingungan karena gerakan yang ditunjukkan 

dianggap aneh oleh orang, padahal menurut AA gerakan tersebut sebagai 

strategi dirinya menghindari kesalahpahaman. Selain itu AA pernah 

melakukan komunikasi dengan cara menggambar sesuai imajinasinya, jika 

AA tidak bisa menjelaskan dengan lisan atau kata – kata. 

Informan selanjutnya yaitu FG juga pernah merasakan 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi baik verbal dan non verbal karena 

adanya simbol khusus ketika tuna netra sedang berkomunikasi, berikut 

kutipan wawancara oleh FG : 

“Kalo sahabat saya kebanyakan komunikasi verbal ya, tapi karena 

saya suka penasaran jadi biasanya dia ajak saya buat ngraba itu 

apa. Kalo saya ya ngomong biasa, sama ada simbol sendiri 

biasanya kalo kita lagi geleng – geleng itu berarti kita sudah jenuh 

aja, biar gak jenuh biasanya aku suka milih ngobrol di luar 

ruangan.”(Komunikasi personal, FG, Februari 2018).   

Berdasarkan pengalaman FG di atas, menjelaskan bahwa dirinya dengan 

lawan bicaranya lebih sering menggunakan komunikasi verbal. Tetapi 

ketika FG merasa penasaran, belum jelas dan belum puas terhadap 

penjelasan lawan bicaranya, maka FG perlu untuk meraba benda tersebut 

dan FG yang akan menginterpretasikan sendiri. Selain itu sering terjadi 

kesalahpahaman bahwa non tuna netra tidak tahu simbol khusus tuna netra 

dalam berkomunikasi, ketika sudah menggelengkan kepala bermakna 

bahwa tuna netra sudah mulai jenuh dengan situasi tersebut, untuk 
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menghindari kesalahpahaman tersebut FG memilih berkomunikasi di 

ruang terbuka yang lebih mudah menghirup udara segar daripada di dalam 

ruangan.  

Simbol menggelengkan kepala tidak didukung oleh informan ahli 

dikarenakan sebagai berikut ; 

“Nah selain itu kadang mereka juga sering melakukan gerakan 

yang asing buat kita yang normal, seperti geleng – geleng itu 

artinya mereka kayak jenuh, hidupnya terasa berat, sebaiknya 

bantu mereka untuk mengurangi hal tersebut  itu kurang baik, 

alihkan saja dulu, main bareng, soalnya kalo sudah gerak gitu 

jadinya motivasinya berkurang.”(komunikasi personal, ZH, 

Februari 2018). 

Berdasarkan keterangan informan ahli, bahwa simbol menggelengkan 

kepala adalah kejenuhan yang membuat tuna netra kehilangan motivasi, 

mereka menganggap hidupnya lebih berat dari non tuna netra karena 

kekurangannya dalam hal penglihatan tersebut. ZH sebagai ahli 

merekomendasikan untuk dialihakan ke permainan atau melakukan hal 

yang disukai oleh tuna netra, dengan cara tersebut dapat meningkatkan 

energi semangat tuna netra. 

b. Strategi Penanganan Kesalahpahaman Komunikasi oleh 

Non Tuna Netra  

Tidak hanya tuna netra yang merasakan adanya kesalahpahaman 

dalam berkomunikasi baik verbal dan non verbal. Non tuna netra juga 

memiliki strategi untuk memahami dan menangani kesalahpahaman 

tersebut, seperti yang dilakukan oleh non tuna netra GW sebagai berikut : 
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“Kalo saya lebih ke verbal ya, menggunakan kalimat-kalimat 

karena sahabat saya tuna netra, sering mendeskripsikan aja kalo 

dia penasaran akan hal yang tidak bisa ketahui.Kalo dia nggak 

paham harus dijelaskan lagi. Kadang mereka juga agak susah 

memahami kondisi ya, misalnya saya lagi marah saya harus pake 

nada tinggi dikit, kalo nggak gitu kadang mereka nggak 

tau.”(Komunikasi personal, GW, Februari 2018). 

Berdasarkan wawancara tersebut, GW menjelaskan bahwa ketika 

berkomunikasi dengan non tuna netra lebih banyak menggunakan 

komunikasi verbal melalui deskripsi mengenai suatu yang sedang 

dibicarakan, dengan alasan kondisi penglihatannya yang terhambat. Ketika 

tuna netra yang menjadi lawan bicaranya kurang mengerti apa yang 

dijelaskan, GW kembali menerangkannya dengan kalimat yang lebih 

mudah dipahami. Selain itu untuk menghindari kesalahpahaman 

komunikasi, GW menjelaskan melalui intonasi yang berbeda di setiap 

suasana, ketika sedang marah GW sedikit menaikkan intonasi nadanya 

karena ketika GW marah hanya dengan diam saja maka tuna netra tersebut 

tidak bisa memahaminya dan berlaku untuk sebaliknya ketika sedang 

santai maka intonasinya menjadi lebih rendah.  

Informan selanjutnya AS juga mengalami kondisi yang sama 

ketika berkomunikasi dengan tuna netra akan mengalami beberapa 

kesalahpahaman komunikasi baik verbal maupun non verbal, pengalaman 

tersebut dirasakan oleh AS sebagai berikut : 

“Karena dia tuna netra jadi komunikasi saya  secara verbal. Terus 

saya memahami dari ekspresi dia misalkan nggak setuju dia suka 

mengerenyutkan dahinya. Pernah juga dia salah paham sama 

kalimat saya, karena saya bilang rambutnya berantakan dianggap 

mengejek, padahal saya hanya ingin ngasih tahu biar disisir, 
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akhirnya jadi minta maaf, terus hati – hati, harus pake intonasi 

dan pemilihan kata yang pas.”(Komunikasi personal, AS, Februari 

2018). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, AS mengemukakan bahwa ketika 

berkomunikasi sering menggunakan komunikasi verbal, karena AS tidak 

terlalu memperhatikan komunikasi non verbalnya maka AS mengalami 

kesalahpahaman dengan sahabatnya yang tuna netra. Contoh 

pengalamannya adalah menasehati dengan kata yang kurang tepat dan 

intonasi yang kurang jelas. Ketika itu AS memberitahu bahwa rambut 

temannya sedang dalam kedaan berantakan, namun dengan nada intonasi 

yang seperti bercanda maka tuna netra tersebut tersinggung dan mengira 

AS sedang mengejek tuna netra tersebut, sehingga setelah kesalahpahaman 

tersebut AS meminta maaf dan lebih menggunakan komunikasi non verbal 

seperti penggunaan nada intonasi yang jelas. 

Kesalahpahaman komunikasi verbal dan non verbal juga dialami 

oleh informan ME dengan sahabat tuna netranya, contoh pengalaman 

kesalahpahaman komunikasi ME sebagai berikut : 

“Saya pake verbal mbak selalu deskripsi kalo nggak  gitu saya 

suruh raba biar merasakan itu apa, tapi kadang agak sulit. Terus 

saya memainkan intonasi mana yang harus ditekankan, saat kita 

tegur agak tinggi biar dia bisa paham. Selama ini dengan cara itu 

kita saling paham.” (Komunikasi personal, ME, Februari 2018).  

Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut, ME sering menggunakan 

komunikasi verbal dengan mendeskripsikannya, dan untuk memperjelas 

jawabannya sahabat tuna netranya,  ME sering meminta sahabat tuna 

netranya untuk meraba benda apa yang sedang dibicarakan.  Tetapi ME 
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merasa kesulitan jika apa yang sedang dibicarakan tidak mudah ditangkap 

oleh tuna netra dan tidak ada yang bisa diraba,perlu usaha lebih untuk 

menjelaskan. Selain itu ME cukup hanya dengan memainkan intonasi yang 

tepat ketika ingin menegur atau sedang bercanda karena hal tersebut 

dianggap ME selama ini cukup membuat sahabatnya memahami 

komunikasinya.  

Peneliti juga menemukan pernyataan narasumber penyandang tuna 

netra pada forum diskusi online bagaimana cara mengatasi perbedaan 

komunikasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4. Screenshoot Diskusi Online Forum Indonesia Muda 

Berdasarkan studi dokumen tersebut narasumber penyandang tuna netra 

menjelaskan untuk mengatasi perbedaan komunikasi, sebagai tuna netra 

lebih melihat komunikator dengan nada dan cara berbicaranya.  Tuna netra 

lebih sering memulai cerita, karena kebanyakan tuna netra yang tidak 

mengawali cerita terlebih dahulu maka tidak mengetahui siapa yang 
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sedang bicara dengannya. Selain itu tuna netra menggabungkan 

pendengaran perasaan dan perabaan untuk memahami komunikasi. 

Tabel 4. 4. Temuan Kunci Bentuk Kesalahpahaman Komunikasi dan 

Strategi Penanganan 

No Aspek Tuna Netra Non Tuna Netra 

1. Bentuk – bentuk 

kesalahpahaman

. 

DH :Tuna netra yang tidak 

menghargai karena  

dianggap sedang tidur 

ketika berkomunikasi. 

GW:Kesulitan dalam 

pemilihan kalimat 

yang mudah 

dipahami 

AA :Susah menerjemahkan 

imajinasi tuna netra. 

AS:Kesalahpahaman 

penggunaan 

intonasi 

FG :Simbol menggelengkan 

kepala. 

ME :Tidak adanya benda 

yang dapat diraba. 

2.  Strategi 

Penanganan. 

DH : Menggerakkan tubuh. GW : Mencari kalimat 

yang mudah 

dipahami 

AA : Menggambar imajinasi 

yang susah dijelaskan. 

AS:Lebih berhati – hati 

berintonasi 

FG : Mencari tempat yang 

menarik. 

Me : Menjelaskan lebih 

detail 

Berdasarkan temuan kunci di atas, dapat disimpulkan bahwa 

bentuk kesalahpahaman banyak datang dari non tuna netra karena non tuna 

netra diawal hubungan masih belum mengetahui simbol khusus dan 

metode komunikasi tuna netra . Kesalahapahaman verbal banyak terjadi 
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dikarenakan kesulitan dalam pemilihan kalimat yang mudah dipahami oleh 

tuna netra, serta kesulitan tuna netra menjelaskan dengan kalimat sehingga 

menggambar dipilih sebagai alternatifnya, sedangkan kesalahpahaman non 

verbal banyak terjadi karena kurang memahami penggunaan intonasi, 

pemahaman simbol khusus yang dimiliki tuna netra. Dalam menghindari 

kesalahpahaman dalam komunikasi tuna netra menggunakan komunikasi 

non verbal sebagai pendukung dalam memperjelas komunikasi. Seperti 

dengan strategi menggerakkan tangan atau kakinya ketika berbicara 

dengan orang lain agar tidak dianggap sedang tidur, menggambar 

imajinasi yang tidak dapat di lisankan dan menggelengkan kepala untuk 

menandakan dirinya sedang jenuh. Kedua, non tuna netra lebih 

menggunakan komunikasi verbal, namun ketika tuna netra tidak 

memahaminya maka non tuna netra meminta tuna netra untuk meraba 

benda yang sedang dibicarakan, selain itu seluruh informan non tuna netra 

memainkan intonasi untuk menggambarkan suasana yang terjadi, seperti 

contoh intonasi tinggi untuk menandakan kemarahan. Informan ahli 

menambahkan jika tuna netra sudah menggelengkan kepala maka 

disarankan untuk menyudahi pembicaraan terlebih dahulu mengalihkan ke 

sesuatu yang disenangi tuna netra dan memotivasinya kembali untuk 

menambah semangat dalam dirinya. 
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4.2.5 Konflik dan Penyelesaian Konflik antara Tuna netra dengan 

Non Tuna Netra 

Dalam hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna 

netra tidak hanya terjadi kesalahpahaman, namun mereka juga mengalami 

konflik di dalam hubungan. Tidak semua kesalahpahaman berujung pada 

konflik, ada beberapa bentuk kesalahpahaman yang dirasa informan sangat 

prinsipil dan komitmen yang kemudian menyebabkan munculnya sebuah 

konflik.Berdasarkan wawancara dengan keenam informan yakni DH, AA, 

FG, GW, AS, ME dan informan ahli ZH menjelaskan ada dua 

kecenderungan penyelesaian konflik di dalam hubungan persahabatan 

antara tuna netra dengan non tuna netra yaitu penyelesaian secara avoiding 

(penghindaran)  atau compromising (kompromi) dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Penyelesaian Konflik Secara Compromising(Kompromi) 

Berdasarkan wawancara, peneliti menemukan terdapat konflik 

yang dapat diselesaikandengan cara menegosiasikan / berkompromi untuk 

mencari jalan tengah penyelesaian konflik tersebut, contoh dari konflik 

yang menggunakan strategi kompromi adalah pengalaman dari DH dengan 

sahabatnya sebagai berikut : 

“Seperti adanya ketidakkesetujuan, kalo menandai ketidaksetujuan 

saya itu bilangnya iya tapi actionnya lama, nah dari lamanya saya 

action itu yang menyebabkan konflik, kenapa tidak bilang dari 

awal kalo tidak setuju. Sampai akhirnya sahabat saya nggak mau 

kerjasama lagi. Tapi pas udah reda saya minta maaf, berkomitmen 
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dan memintanya agar tidak mendominasi saya lagi.”(Komunikasi 

personal, DH, Februari 2018).  

Berdasarkan hasil kutipan wawancara oleh DH diatas, konflik yang terjadi 

di antara dirinya dengan sahabatnya masih dapat terselesaikan, karena 

konflik yang pernah dialami tidak terlalu besar dan dapat di kompromikan 

untuk mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Seperti 

pengalamannya tidak berkomitmen dalam bekerjasama, DH menandai 

ketidaksetujuannya dengan menjawab “iya” namun tindakan yang 

seharusnya dikerjakan tersebut berjalan lama bahkan tidak dikerjakan 

sama sekali. Hal tersebut yang membuat DH berkonflik dengan 

sahabatnya non tuna netra. Dikarenakan sahabatnya memiliki komitmen 

tinggi dalam melakukan kerjasama maka, ketika DH melakukan hal 

tersebut membuat dirinya tidak dipercaya lagi oleh sahabatnya. Konflik 

tersebut diselesaikan DH dengan menunggu suasana hati sahabatnya reda 

terlebih dahulu untuk meminta maaf dan meyakinkan sahabatnya bahwa 

DH akan lebih berkomitmen dan memberikan saran agar sahabatnya agar 

tidak terlalu mendominasi.  

Pengalaman konflik selanjutnya dialami oleh AS non tuna netra 

dengan sahabatnya tuna netra. konflik yang dialami dapat diselesaikan 

oleh AS dengan cara sebagai berikut : 

“Konflik pasti pernah dalam persahabatan, dulu saya pernah 

marah ke sahabat saya yang tuna netra, karena dia marah sama 

saya didepan banyak orang. Walaupun waktu itu aku sih yang 

salah, langsung aja aku tarik dia cari ketempat yang nggak terlalu 

rame, terus bilang ke dia kalo jangan marah didepan banya 

orang.” (Komunikasi personal, AS, Februari 2018). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, AS mengungkapkan bahwa di setiap 

persahabatan akan mengalami konflik. Menurut pengalaman AS dia 

kecewa dengan sahabatnya, ketika sahabatnya yang tuna netra marah 

kepada AS di depan publik. Sahabatnya membuat AS menjadi malu, 

ketika itu AS menarik tangan sahabatnya dan dibawa ke tempat yang lebih 

sepi untuk menyelesaikan masalah, dan di situlah AS menasehati 

sahabatnya jika sedang berkonflik harus sesuai tempatnya, AS menerima 

perlakuan sahabatnya karena AS berpikir bahwa sahabatnya sedang tidak 

mengetahui apakah saat itu sedang banyak orang dikarenakan sahabatnya 

adalah tuna netra yang tidak mengetahui keadaan sekitar dan AS mencoba 

berkompromi dengan sahabatnya ketika dalam menyelesaikan masalah 

harus lebih berhati – hati dengan kedaan  di sekitar. 

b. Penyelesaian Konflik Secara Avoiding (Penghindaran) 

Informan FG juga pernah mengalami konflik dengan sahabatnya 

non tuna netra dan menurut pengalamannya konflik tersebut sulit 

diselesaikan karena karakter sahabatnya yang cenderung kaku dan 

stereotype FG yang menganggap memang non tuna netra berkarakter 

egois, dengan cara menghindar menurut FG dianggap lebih tepat untuk 

menyelesaikan, berikut pengalaman yang dialami oleh FG : 

“Konflik kecil sih mbak, prinsip kita sulit untuk disamakan. 

Sahabat saya orangnya nggak pernah mau dikalahkan, entah dia 

benar atau salah kan kebanyakan dari mereka agak egois. Kalo 

saya lebih menerima, kalo saya salah ya mau aja disalahkan. Jadi 

kalo dia lagi salah saya nggak berani marah ke dia, ujungnya 
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nanti dia balik marah. Jadi kalo dia salah aku mending diem, 

besok udah ilang.” (Komunikasi personal, AA, Februari 2018).  

Berdasarkan hasil wawancara diatas,  FG mengemukakan sering berkonflik 

karena perbedaan prinsip. FG cenderung menerima karena sudah terbiasa 

di remehkan oleh orang lain sedangkan sahabatnya sulit untuk dikalahkan. 

Cara mengatasi konflik tersebut ketika sahabat FG melakukan kesalahan 

FG cenderung diam, karena dirinya menganggap sahabatnya berujung 

marah kembali kepada FG. Cara tersebut dilakukan oleh FG, karena 

selama perjalanan stereotype non tuna netra yang egois masih dalam benak 

FG sehingga FG cenderung untuk menghindar dari masalah tersebut 

dengan memilih diam. 

Selain itu penyelesaian menggunakan strategi avoiding  juga terjadi 

pada informan ME non tuna netra kepada sahabatnya tuna netra, dan 

konflik yang terjadi pada dirinya masih dapat diselesaikan, hal tersebut 

diungkapkan oleh ME sebagai berikut : 

“Ada sih tapi bukan konflik besar, waktu semester 2 kan dia sering 

tidur di kosku terus kosku itu di lantai atas dan kamar mandinya di 

lantai bawah, waktu itu sahabat saya mau ke kamar mandi, kan 

saya kasihan takut dia jatuh niatku baik mau tak antarkan tapi dia 

minta dikasih tau tempatnya aja nggak mau diantarkan. Nah saya 

maksa buat anter dia dia malah marah dia bilang kalo saya 

anggap dia lemah dan nggak mampu, memang kan kalo tuna netra 

suka tersinggung, jadi ya saya memilih untuk tidak lagi 

menawarkan bantuan ke dia, nunggu dia dulu aja.” Komunikasi 

personal, ME, Februari 2018) 

Berdasarkan wawancara diatas ME, mengungkapkan bahwa dia pernah 

mengalami konflik yang dianggap tidak terlalu besar dengan sahabat tuna 

netranya, sehingga konflik tersebut dapat dengan mudah diselesaikan. 
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Pengalaman konflik ME dengan sahabatnya yaitu ketika sahabatnya yang 

tuna netra tidur di kamar kos ME ingin meminta petunjuk ruang kamar 

mandi, dikarenakan kamarnya berada di lantai dua dan kamar mandi di 

lantai satu menyebabkan ME tidak berani membiarkan dia pergi sendiri, 

ME tidak tega dan ingin  mengantarkan sahabat tuna netranya, namun 

sahabat tersebut tidak mau dan hanya meminta untuk diberikan petunjuk 

ruang kamar mandi saja. ME tetap memaksa untuk mengantarkan 

sahabatnya sehingga sahabat tuna netra tersebut marah dan menganggap 

ME meremehkan sahabatnya dan menganggap sahabatnya tuna netra yang 

lemah, melalui peristiwa tersebut ME tidak lagi menawarkan bantuan dan 

lebih menunggu sahabat tuna netranya yang meminta bantuan terlebih 

dahulu karena ME memandang tuna netra memiliki hati yang sensitiv dan 

mudah tersinggung. 

Selain itu konflik yang dialami oleh informan GW cenderung sulit 

untuk diselesaikan dan GW lebih menggunakan cara menghindar dalam 

menyelesaikan konfliknya, hal yang menjelaskan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

“Tuna netra itu suka dengan penyelesaian konflik vatalis, jatuh 

dulu baru paham. Dulu saya punya sahabat tuna netra temannya 

juga sahabat saya tuna netra yang sekarang ini, terus mungkin dia 

iri dengan sahabat saya yang tuna netra satunya, dia melakukan 

segala cara untuk menjatuhkan sahabat saya itu, padahal mereka 

temenan juga, langsung saya keluarkan dari komunitas, sekarang 

dia menyesal.” (Komunikasi personal, GW, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, GW menjelaskan konflik yang dulu 

terjadi dengan sahabatnya tuna netra, GW menjelaskan karena dia iri 
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dengan sahabat GW tuna netra yang lain, maka dia berusaha dengan segala 

cara untuk menjatuhkan temannya sendiri. Ketika itu sahabatnya  

memutuskan senar gitar tuna netra yang juga menjadi sahabat GW ketika 

akan tampil di suatu acara. GW mengetahui yang dilakukan oleh 

sahabatnya tersebut, dan di waktu yang sama GW mengeluarkannya dari 

komunitas yang didirikannya. GW menjelaskan penyesalan sahabatnya 

karena sudah melakukan hal tersebut, padahal GW sering menyemangati 

tuna netra yang bergabung di komunitasnya untuk saling bekerjasama dan 

bersaing secara sehat buka dengan cara yang curang. 

Selain GW informan AA juga mengalami konflik yang dianggap 

besar dan AA tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut, berikut hal yang 

menjelaskan pengalaman konflik yang terjadi kepada AA : 

“Konflik sama sahabat yang dulu itu nggak ada kejujuran, dia 

sekali berbohong sama saya ngajak main ternyata dia nggak 

datang, dan saya nggak percaya lagi dan nggak mau berteman 

sama dia lagi. Soalnya kan saya nggak pernah tau dia bermaksud 

apa jadi saya bawa prinsip jujur tadi, jadi sama sahabat yang 

sekarang dari awal sudah saya tekankan kalo kamu berniat tidak 

jujur mending jangan berteman sama saya gitu.”(Komunikasi 

personal, FG, Februari 2018). 

Berdasarkan penjelasan di atas, AA mengemukakan bahwa dalam 

hubungan persahabatan harus ada prinsip kejujuran, apalagi AA adalah 

tuna netra yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya. 

Ketika itu sahabatnya membohonginya untuk pergi bermain ke suatu 

tempat, ketika AA sudah berusaha datang ternyata sahabatnya 

membohonginya. Sejak saat itu AA tidak lagi menjalin hubungan 
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persahabatan dengan sahabat yang membohonginya.  AA lebih memilih 

teman dalam hal kejujuran, ketika menjalin hubungan persahabatan, AA 

menekankan prinsip kejujuran dengan sahabatnya yang sekarang agar 

tidak terjadi konflik yang sama. 

Pengalaman AA ketika memutuskan untuk tidak melanjutkan 

persahabatan dikarenakan tidak adanya kejujuran, hal tersebut juga 

dijelaskan oleh informan ahli bahwa tuna netra akan menutup dirinya 

ketika ada orang yang berbohong , berikut penjelasan oleh ZH sebagai 

informan ahli : 

“Prinsipnya kejujuran mbak, karena mereka tidak bisa tahu kan? 

Kalo sekali tidak jujur maka akan dibawa sampai mati dan 

tertutup otomatis. Kalo sudah percaya tuna netra akan berjuang 

menjaga hubungannya. Karena mereka tahu betapa sulitnya 

mencari orang yang mau menerima dirinya yang memiliki 

kekurangan itu.” (Komunikasi personal, ZH, Maret 2018). 

Berdasarkan informan ahli, agar tidak terjadi konflik maka kita sebagai 

non tuna netra harus memahami tuna netra mengenai prinsip kejujurannya. 

Jika non tuna netra pernah berbohong maka selamanya tuna netra tidak 

akan percaya sehingga tuna netra cenderung menutup dirinya kepada 

orang yang sudah membohonginya walaupun berbohong hanya untuk 

menjadi bahan gurauan. 

Tabel 4. 5. Penyelesaian Konflik Antara Tuna Netra dengan Non Tuna Netra 

No Temuan Kunci 

 Informan   

 

Ciri – ciri 

1. DH - Tidak menyinggung 
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Compromising 

prinsip utama 

(kejujuran) 

- Dapat menemukan jalan 

tengah 

2. AS - Tidak menyinggung 

prinsip utama 

(kejujuran) 

- Konflik dikarenakan 

ketidaktahuan tuna netra 

dalam penyelesaian 

konflik  

 Informan   

 

 

 

 

Avoiding 

Ciri – ciri 

3. GW - Berbuat curang dan tidak 

jujur 

4. FG - Tidak adanya jalan 

tengah penyelesaian 

- Lawan bicara yang tidak 

mau untuk disalahkan 

stereotype non tuna netra 

yang egois. 

5. ME - Masih adanya stereotype  

ttuna netra yang mudah 

tersinggung. 

6. AA - Menyinggung prinsip 

kejujuran. 

- Membohongi tidak ada 

perminta maafan. 

  

Berdasarkan temuan kunci di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat dua cara penyelesaian konflik secara avoiding dan compromising. 

Terdapat dua informan yang dapat menyelesaiakn konflik secara 

berkompromi karena konflik tersebut dianggap dapat diselesaikan dengan 

mencari jalan tengah dan tidak melanggar prinsip kejujuran yang 

menduduki posisi pertama dalam diri tuna netra dan hubungan 

persahabatan.. Namun ke tiga informan yang lain menngalami konflik 

yang sulit untuk diselesaikan sehingga menggunakan strategi 
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penghindaran atau avoiding karena telah melanggar prinsip kejujuran, 

masih adanya stereotype dan tidak adanya solusi penyelesaian. 

4.2.6. Memaknai Persahabatan Antara Tuna Netra dengan Non Tuna 

Netra 

Dalam sebuah hubungan persahabatan akan melalui sebuah proses 

dari tahap perkenalan hingga mencapai kedekatan. Pada penelitian ini 

hubungan yang terjadi memiliki keunikan, dikarenakan terjadi di antara 

tuna netra dengan non tuna netra yang terlihat sulit dilakukan karena 

adanya stereotype, cara pandang, simbol dan komunikasi baik verbal dan 

non verbal yang berbeda. Sehingga dengan melihat proses berjalannya 

hubungan tersebut informan dalam penelitian ini memaknai hubungan 

persahabatan yang memiliki perbedaan berdasarkan pengalaman yang 

sudah dilaluinya. Berikut informan DH menjelaskan terkait dengan 

pengalamannya menjalin hubungan persahabatan : 

“Dulu ketemu karena sama suka musik. Terus karena sering main 

bareng kita deket. Ketika deket sahabat saya menemukan kesulitan 

komunikasi, dan kita masih memegang kuat anggapan terhadap 

tuna netra maupun non tuna netra. Ketika itu dia pernah bilang 

wes picek telatan saya ngambek, nah akhirnya dari situ dia 

merubah mindset saya biar nggak ngambekan, kita buatlah 

komunitas dengan visi difabel adalah sama. Semakin dekat dan 

juga kenal keluarganya, sudah dinggap adek sendiri dan saya 

panggil om, sepertinya beliau melupakan kalo saya ini tuna netra. 

Dan saya pikir beliau yang membawa perubahan besar bagi saya 

jadi udah nggak adasakit hati sama beliau.”(Komunikasi personal, 

DH, Februari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, DH menjelaskan bahwa hubungan 

persahabatnnya diawali dengan dikenalkannya DH dengan sahabatnya 
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karena suka dan memiliki kemampuan dalam bermain musik. Setelah 

pertemuan itu mereka sering tampil bersama di beberapa acara festival 

musik. Hal tersebut membuat DH dengan sahabatnya semakin dekat. 

Setelah itu DH dan sahabatnya mulai menemukan kesulitan komunikasi, 

mulai memahami cara pandang masing – masing dan mencari kebenaran 

apakah stereotype selama ini benar atau tidak. Pengalaman DH ketika 

sahabatnya mengeluarkan kalimat “wes picek telatan” atau udah buta 

tetapi suka telat DH marah kepada sahabatnya, momen itulah menjadi 

pengalaman pertama bagaimana mereka harus menghargai, memahami 

dan berusaha menghilangkan stereotype tuna netra dan non tuna netra, 

hingga sahabatnya berinisiasi membuat komunitas untuk merubah sifat 

tuna netra yang mudah tersinggung. DH menyetujui hal tersebut, sehingga 

dari komunitas tersebut DH lebih memiliki mental yang kuat dan 

menganggap dirinya bukan tuna netra yang mudah tersinggung. Ketika 

mereka semakin dekat muncullah panggilandengan sebutan “dek”, 

menurut DH dirinya sudah dianggap seperti bagian keluarga oleh 

sahabatnya.Kedekatan itu yang membuat mereka sudah tidak memandang 

tuna netra atau non tuna netra, sehingga DH memaknai hubungan tersebut 

sebagai hubungan yang saling memberikan pengaruh yang besar dalam 

hidupnya. 

Selanjutnya terjadi pada informan AA memaknai hubungan 

persahabatannya dengan non tuna netra berdasarkan pengalaman yang 

sudah dilaluinya, berikut penjelasan oleh AA dalam proses wawancara : 
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“ Dulu hanya sebatas temen sekelas kuliah,waktu itu memang saya 

yang buka pembiaraan dulu, terus dia rada bingung tapi saya 

sampe berusaha dia paham pola saya, makan malem bareng dan 

ngerjain tugas kuliah dia bacain buku untuk saya. Lalu yang 

menandai kedekatan kita waktu itu dia nunjukin sesuatu sama saya 

tanpa mendeskripsikan itu apa, jadi nggak pake caranya tuna 

netra, itu yang membuat saya nyaman sama dia, dari sini kita bisa 

tahu kalo sahabat itu tidak melihat kekurangan fisik.” (komunikasi 

personal, AA, Februari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, AA menjelaskan hubungannya 

diawali dengan teman sekelas di kampus. Kemudian AA yang memulai 

berkenalan dengan sahabatnya. AA menjelaskan bahwa sahabatnya merasa 

bingung bagaimana memperlakukan tuna netra. Sahabatnya terlihat sangat 

hati – hati jika berbicara. Setelah berulang kali berbicara AA berusaha 

menjelaskan pola dirinya sebagai tuna netra yang sama seperti sahabatnya, 

agar stereotype yang ada pada sahabatnya bisa sedikit dihilangkan. AA 

menjelaskan dengan makan malam bersama, mengerjakan tugas kuliah, 

curhat ketika ada masalah yang pada akhirnya membuat mereka saling 

belajar dan mencoba memahami satu sama lain. Selain itu AA menandai 

kedekatan dengan sahabatnya ketika sahabatnya menunjukkan sesuatu 

tanpa mendeskripsikannya, AA berpikir bahwa sahabatnya sudah tidak 

lagi menganggap dirinya seorang tuna netra, hal tersebut yang membuat 

AA merasa nyaman dengan sahabatnya, sehingga AA memaknai 

hubungan persahabatan itu tidak melihat kondisi fisik ataupun kekurangan 

dalam fisik seseorang. 

Selain itu informan FG juga memaknai hubungan persahabatan 

yang terjadi antara tuna netra dengan non tuna netra sebagai bentuk 
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pembelajaran untuk saling menghargai dan sumber perubahan dalam 

hidupnya, berikut penjelasan dari informan FG:  

“Dia temen sekelas dan ada bahan bicara bersama yaitu musik 

jadi belajar bareng, nah setelah itu kok dia lebih peduli sama aku 

kalo ada tugas review jurnal yang hard copy dia bantuin. Heran 

aja orang cuek gitu bisa peduli sama saya. Dia jawab katanya aku 

bisa membuat dia lebih peduli ke sesama gitu. Yang aku suka, dia 

nggak malu kalo minta ajarin musik sama aku yang tuna netra ini, 

nah akhirnya aku bantu dia belajar musik sampe kita main di cafe 

buat bantuin aku cari uang, dari situ aku semakin banyak 

berkarya.” (Komunikasi personal, FG, Februari 2018). 

Berdasarkan wawancara diatas, FG menjelaskan bahwa dia dengan 

sahabatnya adalah teman sekelas di jurusan musik, kemudian karena 

sahabatnya ingin belajar musik dengannya maka FG dan sahabatnya 

memiliki interaksi yang lebih intens. Selain itu FG merasa heran bahwa 

sahabatnya orang yang dikenal kurang peduli mau belajar dengan FG 

penyandang tuna netra. Ketika FG mencoba mengkonfirmasi alasan 

sahabatnya ingin bersahabat dengan FG karena terinspirasi oleh 

kemampuan FG dalam bermusik. Setelah sahabat FG bisa memainkan 

musik sahabat tersebut ingin membantunya untuk mencari uang di cafe 

sebagai gitaris tanpa menginginkan bayaran.FG menjelaskan bahwa 

sahabatnya sangat menghargai kemampuannya yang membuat FG nyaman 

dan dari persahabatan inilah yang dapat membawa perubahan FG untuk 

semakin berkarya tanpa memandang sebagai tuna netra. 

Beberapa pengalaman diatas saling berkaitan dengan pengalaman 

informan non tuna netra GW, AS, dan ME dalam memaknai hubungan 
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persahabatan tersebut. Pengalaman pertama dialami oleh GW sebagai 

berikut :  

“Tahun 2000 grup musik saja, tahun 2003 kita menyamakan visi 

membuat organisasi peduli terhadap difabel. Akhirnya susah 

payah untuk membuat ini bersama dan memahami karakter masing 

– masing. Kita sering pergi ke luar kota yang menyebabkan kita 

semakin dekat. Dia saya dorong masuk S2 kebijakan publik dan tes 

beasiswa karena saya sudah tidak memandang dia tuna netra 

karena menurut saya dia mampu,dan akhirnya saya memaknai18 

tahun perjalanan ini saya dapat berbuat baik lewat sahabat saya.” 

(Komunikasi personal, GW, Februari 2018). 

Berdasarkan wawancara teersebut, GW non tuna netra menjelaskan awal 

kedekatan dengan sahabatnya tuna netra adalah melalui grup musik, dan 

dilanjutkan membuat sebuah organisasi peduli difabel. Darisitulah mereka 

berusaha menyamakan visi, bersusah payah bersama dan melalui 

perjalanan bersama untuk memahami karakter masing – masing. Seiring 

berjalannya waktu GW memahami kemampuan kecerdasan sahabatnya 

sehingga GW membantu  sahabatnya untuk melanjutkan S2 dan tes 

beasiswa. Alasan GW membantu sahabatnya karena bukan dipandang 

sebagai tena netra, tetapi memandang kemampuan sahabatnya yang 

berkompeten di bidang kebijakan publik. Kepercayaan itulah yang 

membuat hubungan mereka berjalan 18 tahun dan GW memaknainya dari 

hubungan inilah dia dapat berbuat baik. 

Informan selanjutnya juga memiliki pengalaman dalam proses 

menjalankan hubungannya persahabatan dengan tuna netra, informan AS 

tidak membutuhkan banyak waktu untuk dekat dengan sahabatnya berikut 

penjelasan AS melalui wawancara : 
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“Awalnya temen sekelas terus dia nawarin ikut organisasi difabel 

di kampus,awalnya nggak mau tapi hati berkata iya akhirnya 

besoknya saya mau. Dari situ sering interaksi dan aku nggak 

begitu lama memahami dia karena dia yang nyesuaikan saya. Visi 

kita sama mencoba hal baru untuk mengetahui banyak hal. Terus 

saya suka baca novel detektif, waktu ulang tahun, dia kado saya 

novel, heran dia belinya gimana, jadi persahabatan ini bikin saya 

lebih bersyukur. Terus kita itu identik sama-sama suka nulis soal 

isu difabel ataupun tentang kebudayaan, makanya kita di jurusan 

antropologi budaya. ” (Komunikasi personal, AS, Februari 2018).  

Berdasarkan wawancara di atas, AS menjelaskan tidak perlu waktu yang 

lama untuk memahami sahabat tuna netranya. AS menjelaskan sahabatnya 

yang lebih menyesuaikan dan memahami AS non tuna netra. Mereka dekat 

dikarenakan seringnya interaksi melalui organisasi difabel di kampus. 

Selain itu adanya kesamaan visi untuk mencoba hal baru dapat mengetahui 

banyak hal membuat mereka menjalin hubungan persahabatan. Selain itu 

AS terharu melihat sahabat tuna netranya membelikan kado sebuah novel 

detektif, AS sempat bingung bagaimana dia mendapatkan novel itu 

sehingga membuat AS memaknai hubungan persahabtan ini sebagai 

pengingat dirinya untuk selalu bersyukur. AS juga menjelaskan jika 

mereka identik dengan menulis baik itu hal yang menyangkut isu difabel 

ataupun kebudayaan. 

Informan selanjutnya juga menjelaskan bagaimana pengalaman 

hubungan persahabatannya dengan penyandang tuna netra yang sekaligus 

menjadi pengalaman pertamanya mengenal tuna netra, yaitu sebagai 

berikut : 

“Dia temen sekelasku yang paling jago musik, akhirnya aku minta 

diajarin. Ternyata tuna netra hebat ya, dia juga keren bahasa 
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inggrisnya. Nah nggak sengaja saya itu tanyak karena baru 

pertama kali interaksi sama tuna netra, “ kalo kamu bisa melihat 1 

menit saja kamu ingin melihat apa atau siapa?” dia jawab ibuku, 

nah dari situ saya main ke rumahnya biar bisa jelasin wajah 

ibunya seperti apa, kejadian itu yang membuat kita lebih dekat dan 

saling menguatkan karena gak tega, lalu kita saling mengagumi 

ibu. Kita juga sering main ke mall beli baju kita akhirnya suka 

fashion, dulu dia penampilannya nggak banget, akhirnya dia 

sekarang lebih keren haha. ”(Komunikasi personal, ME, Februari 

2018). 

Berdasarkan wawancara di atas, ME menjelaskan awal kenal sahabatnya 

dimulai dari kekagumannya terhadap sahabatnya dalam bermusik. ME 

adalah orang yang tidak pernah berinteraksi dengan tuna netra, sehingga 

setelah melihat sahabatnya dia kagum atas kemampuan penyandang tuna 

netra. setelah itu ME meminta sahabatnya mengajarinya. Kesempatan 

tersebut membuat mereka sering berinteraksi dan lebih dekat. Mereka juga 

memiliki kesamaan hobi dalam fashion . ME juga berubah menjadi orang 

yang penasaran kepada kehidupan tuna netra, hingga sempat menanyakan 

jika kamu bisa melihat 1 menit saja kamu ingin melihat apa atau siapa? 

dan tuna netra tersebut menjawab “ibuku”, jawaban tersebut yang 

membuat ME ingin mengenal ibunya agar bisa menjelaskan kepada 

sahabatnya. Momen yang mengharukan tersebut membuat ME memaknai 

hubungan persahabtan ini sebagai penyemangat hidup dan saling dan 

menguatkan.  

Informan ahli juga menilai bahwa persahabatan yang ideal anatara 

tuna netra dengan non tuna netra sebagai berikut : 

“Jika ada fenomena tuna netra bergaul dengan non tuna netra, 

saya kira itu baik sekali. Karena bisa membawa dampak yang baik 
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bagi kedua belah pihak, tidak hanya tuna netra yang merasa 

diakui dan terbantu, tetapi yang non tuna netra bisa menghargai 

mereka yang tuna netra. Sayayakin mereka lebih erat 

hubungannya. Selain itujangan biarkan mereka menyerah, bantu 

untuk menjadi lebih mandiri bukan sebaliknya,”(Komunikasi 

personal, ZH, Maret 2018). 

Berdasarkan penjelasan diatas, informan ahli menjelaskan bahwa 

fenomena hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra 

akan berdampak baik bagi kedua belah pihak. Untuk tuna netra menjadi 

lebih terbantu dan diakui sedangkan non tuna netra melatih dirinya untuk 

saling menghargai. Selain itu persahabatan yang ideal antara tuna netra 

dengan non tuna netra menurut informan ahli adalah menerima kelebihan 

dan kekurangan masing – masing, jangan biarkan mereka menyerah, bantu 

untuk menjadi lebih mandiri dan bukan sebaliknya menjadi semakin 

bergantung. 

Tabel 4. 6. Memaknai Hubungan Persahabatan antara Tuna Netra dengan 

Non Tuna Netra 

No Informan Cara Pandang terhadap Persahabatan 

1. DH - Kolaborasi 

- Pemberi pengaruh positif 

2. AA - Sahabat tidak memandang fisik 

3. FG - Kolaborasi 

- Sarana pembelajaran 

5. GW - Penyemangat 

- Bermanfaat 

- Sahabat tidak memandang perbedaan 

6. AS - Sarana pembelajaran 

- Sumber inspirasi 

7. ME - Penyemangat 

- Sumber inspirasi 

- Kolaborasi 
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Berdasarkan temuan kunci di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keenam informan memaknai proses perkembangan hubungan persahabatan 

antara tuna netra dengan non tuna netra sebagai bentuk kepedulian satu 

sama lain, menciptakan perubahan besar dalam hidup masing – masing, 

sebagai pembelajaran untuk saling menghargai, sebagai pengingat untuk 

selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk kolaborasi 

untuk mencapai cita – cita dan yang terpenting bahwa dalam hubungan 

persahabatan tidak memandang fisik.  

4.2.7. Stereotype yang Terbentuk Berhubungan dengan UpayaTuna 

Netra dan Non Tuna Netra Keluar Keluar dari Stereotype  

Melalui data yang didapatkan oleh peneliti, diketahui bahwa para 

informan tuna netra dan non tuna netra yang terstereotype secara langsung 

menyebabkan ingin merdeka dari stereotype masing - masing. Tabel di 

bawah menunjukkan stereotype yang diterima oleh tuna netra dan non tuna 

netra dan upaya mereka keluar dari stereotype tersebut. 

Tabel 4. 7. Stereotype yang Terbentuk Berhubungan dengan UpayaTuna 

Netra dan Non Tuna Netra Keluar Keluar dari Stereotype 

No Informan Stereotype terhadap 

tuna netra 

Upaya 

1. DH Tidak Mandiri 

Orang yang bodoh 

- Membeli makanan 

sendiri dan sahabat di 

tempat yang pertama 

dikunjungi. 

- Melanjutkan S2 dan 

mendaptakan 

beasiswa. 
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2. AA Orang bodoh - Membuktikan dengan 

memposting hasil 

karya tulisan di media 

sosial. 

- Menunjukkan prestasi 

akademik. 

3. FG Orang yang suka 

bergantung dan bodoh 

- Lebih tegas 

mengatakan tidak 

ketika mendapatkan 

tawaran bantuan. 

- Membuktikan nilai 

tugas yang baik. 

No Informan Stereotype terhadap 

non tuna netra 

Upaya 

4. GW Orang yang tidak 

peduli kepada tuna 

netra 

Membuat komunitas yang 

peduli terhadap kemandirian 

tuna netra. 

5. AS Orang yang sombong - Memberikan 

penjelasan 

- Berkomunikasi tanpa 

menggunakan metode 

yang biasa digunakan 

oleh tuna netra. 

6. ME Orang yang merasa 

paling bisa 

Menghargai kemampuan tuna 

netra dengan mau belajar 

bersama. 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh informan tuna netra dan non tuna 

netra berupaya keluar dari stereotype yang mengganggu dalam sebuah hubungan 

dan mereka memiliki cara masing – masing untuk membuktikan kepada 

sahabatnya bahwa stereotype tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada, 

dengan demikian dapat ditemukan keterkaitan antara stereotype yang diterima 

berhubungan dengan upaya keluar dari stereotype tersebut. 
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4.3. Pembahasan 

4.3.1. Membaca Persahabatan antara Tuna Netra dengan Non Tuna 

Netra 

Persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra dipandang 

sebagai hubungan persahabatan yang unik karena jarang terjadi, keunikan 

tersebut juga dikarenakan tuna netra dengan non tuna netra memiliki banyak 

perbedaan yang berasal dari perbedaan karakter, komunikasi, simbol dan 

keyakinan yang harus dikelola agar hubungan persahabatan berjalan dengan 

baik. Berbicara mengenai persahabatan Craighed & Nemeroff (2004, h. 318) 

menjelaskan persahabatan adalah suatu bentuk kedekatan hubungan yang 

memiliki karakteristik, yaitu hubungan dyadic, adanya unsur perhatian, 

kepedulian yang saling berbalas, bersifat sukarela, dan dapat melakukan 

kegiatan bersama. Wright (dalam Devito, 2003, h. 255) juga menjelaskan 

hubungan persahabatan tersebut melibatkan “fokus personalistik”, sahabat 

bereaksi satu sama lain sebagai orang yang utuh, sebagai individu yang unik 

dan tidak akan tergantikan, namun begitu destruktif memasuki suatu 

hubungan, maka tidak bisa lagi dicirikan sebagai persahabatan.  

Pada penelitian ini ditemukan bahwa persahabatan antara tuna netra 

dengan non tuna netra dikategorikan sebagai friendship of reciprocity (timbal-

balik). Menurut Reisman (dalam Devito 2013, h. 258)  friendship of 

reciprocity merupakan tipe yang ideal, yang ditandai dengan loyalitas, 
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pengorbanan diri, saling mencintai dan kemurahan hati (generosity). Sebuah 

persahabatan reciprocity didasarkan pada kesetaraan, masing-masing individu 

berbagi secara sama dalam memberi dan menerima manfaat dari hubungan 

tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keenam informan 

menyatakan bahwa walaupun tuna netra yang memiliki keterbatasan dalam 

penglihatan tetapi mereka tidak ingin hanya tuna netra yang menerima 

keuntungan atau manfaat dari persahabatannya. Hal tersebut tercermin dari 

seluruh  informan tuna netra maupun non tuna netra yang mendapatkan 

manfaat dan keuntungan dari persahabatan ini. Tuna netra merasakan 

keuntungan dalam hubungan persahabatan tersebut karena dapat menerima 

berupa banyak informasi, sebagai mediasi untuk membuktikan ketidakbenaran 

mengenai stereotype, mendapatkan koneksi lebih banyak untuk 

mempublikasikan sebuah karya tulisan mengenai kehidupan tuna netra, dapat 

melakukan travelling yang akan sulit jika dilakukan oleh tuna netra sendiri, 

serta pengetahuan mengenai akses teknologi yang sebelumnya belum pernah 

diketahui. Sedangkan non tuna netra juga menerima manfaat dari hubungan 

persahabatan tersebut berupa menambah banyak pengetahuan mengenai 

kehidupan tuna netra yang belum diketahui sebelumnya seperti mengetahui 

alat penunjang kebutuhan tuna netra yakni buku dan kitab suci braile, dapat 

berkolaborasi mendirikan organisasi sosial dan sebagai penyemangat non tuna 

netra untuk lebih banyak dalam berkarya. 
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Temuan penelitian ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya 

mengenai persahabatan dengan tipe reciprocity (timbal-balik) yang tidak 

melibatkan informan tuna netra, sebagaimana yang ditunjukkan penelitian 

oleh  Vaquera (2007) yang menemukan tipe persahabtan reciprocity pada 

hubungan persahabatan remaja di sekolah Amerika yang menekankan bahwa 

saling memberikan manfaat dalam prestasi akademik sebagai pendukung 

kesejahteraan siswa di sekolah, sahabat berfungsi sebagai sumber informasi, 

dan sebagai jembatan untuk mencapai sebuah popularitas di sekolah.  Selain 

itu penelitian sebelumnya oleh Olk & Gibbons (2010) menemukan bahwa 

persahabatan secara reciprocity terjadi pada lingkungan profesional 

perusahaan ketika mereka dapat merasakan kemudahan dalam bekerjasama 

untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat merasakan peningkatan level kualitas 

dalam bekerja, dan merasa dapat menyelesaikan masalah hanya dengan 

sahabat . Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

tidak adanya pembahasan mengenai dukungan sahabat untuk keluar dari 

stereotype. 

Di sisi yang lain pada penelitian yang membahas mengenai 

persahabatan antarbudaya juga hanya berkisar pada pembahasan dalam 

pengelolahan facework, proses perkembangan hubungan dan negosiasi 

identitas, seperti pada penelitian Choi (2006) mengenai persahabatan 

mahasiswa Korea dan Australia berkisar pada pengalaman dalam 
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perkembangan hubungan, mereka mencoba untuk memahami perbedaan 

bahasa, mengetahui culture dan tradisi dari masing – masing negara untuk 

memperkenalkan identitas masing – masing anggota. Penelitian Ortega et al 

(2008) memaparkan bahwa hubungan persahabatan antarbudaya berkisar pada 

penjelasan bahwa persahabatan antarbudaya memainkan peranan penting 

dalam mengurangi prasangka dan stereotype individu, saling bertukar simbol 

budaya, ketertarikannya pada perbedaan nilai – nilai budaya, serta strategi 

pengelolahan facework. Penelitian oleh Weger et al (2017) mengenai 

persahabatan antara orang Polyamorous dengan monogamous, berkisar pada 

pengelolahan self – other face dan fase perkembangan hubungan,sehingga 

pada penelitian mengenai hubungan persahabatan antar budaya masih belum 

banyak studi yang membahas atau mengkategorikan secara langsung 

bagaimana bentuk atau tipe persahabatannya.  

4.3.2 Manajemen Identitas pada Perkembangan Hubungan Tuna Netra 

dan Non Tuna Netra 

Membicarakan mengenai hubungan persahabatan tidak terlepas dari 

sebuah proses perkembangan sebuah hubungan. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa persahabatan antara penyandang tuna netra dengan non 

tuna netra termasuk hubungan antarbudaya karena penyandang tuna netra 

berada pada komunitas kultural yang berbeda. Menurut Toomey dan Chung 

(2012, h.26) komunitas kultural merujuk pada kelompok nasional budaya, 
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kelompok etnis, jenis kelamin, dan kelompok fisik. Kelompok budaya pada 

batasan  penelitian ini adalah kelompok fisik antara penyandang tuna netra 

dengan non tuna yang memiliki perbedaan latar belakang, kebiasaan, sistem 

simbol, keyakinan dan pandangan. 

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan persahabatan antarbudaya 

melalui sebuah proses yang berkembang, yang dapat dianalisis dengan 

menggunakan Identity Management Theory. Proses perkembangan hubungan 

persahabatan antara penyandang tuna netra dengan non tuna netra berusaha 

mencapai kedekatan dari identitas yang berbeda menuju pada hubungan yang 

lebih intim. Gudykunst (2005, h. 196) menjelaskan bahwa dalam hubungan 

antarbudaya identitas dinegosiasikan melalui pengembangan hubungan 

interpersonal awal menuju kepada intimate relationship. Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa intimate relationship dalam persahabatan antara tuna netra 

dengan non tuna netra dapat terjalin karena adanya toleransi, kepercayaan dan 

kepedulian kepada tuna netra untuk menciptakan kehidupan inklusi di 

lingkungan sosial masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pula terdapat beberapa temuan 

yang menarik mengenai perbedaan pandangan dan stereotype yang dipegang 

oleh tuna netra dan non tuna netra dalam hubungan persahabatan. Ketiga 

informan tuna netra DH, AA dan FG memiliki kesamaan pandangan bahwa 

tuna netra adalah orang yang biasa, memiliki keunikan tersendiri dalam 

melakukan sesuatu hal dan tidak perlu dikasihani tetapi perlu didukung. 
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Sedangkan ketiga informan non tuna netra GW, AS dan ME memiliki 

perbedaan pandangan, non tuna netra memandang tuna netra sebagai orang 

yang lemah, suka bergantung pada orang lain, susah untuk bergaul, orang 

yang bodoh dan tidak memiliki pekerjaan yang mapan. Di sisi yang lain non 

tuna netra juga mendapatkan stereotype tertentu, ketiga informan tuna netra 

DH, AA dan FG memandang non tuna netra sebagai orang yang egois, 

sombong, merasa paling bisa dan orang yang meiliki tingkat kepedulian yang 

rendah. Sedangkan informan non tuna netra GW dan AA memandang bahwa 

non tuna netra sebagai orang yang suka disalahkan padahal menurut GW dan 

AA non tuna netralah yang dapat membantu tuna netra, namun satu informan 

ME justru menyetujui bahwa sumber diskriminasi terhadap tuna netra berasal 

dari perilaku non tuna netra itu sendiri. Pandangan tersebut memang menjadi 

hambatan di awal hubungan, sehingga mereka berusaha menegosiasikannya 

dan memiliki perilaku yang berbeda untuk keluar dari stereotype sesuai 

dengan kemampuan masing - masing. Temuan di atas berbeda dari penelitian 

sebelumnya mengenai manajemen identitas dalam hubungan persahabatan 

antarbudaya oleh Bigbiy (2008), Chang (2011) dan Myers et al (2012) yang 

tidak menunjukkan perbedaan bagaimana pasangan sahabat tersebut berupaya 

keluar dari stereotype dalam hubungan antarbudaya. Hal tersebut jika 

meminjam dari Teori Manajemen Identitas kondisi ini bisa dikaitkan dengan 

fase trial dalam perkembangan hubungan. 
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Cupach & Imahori (dalam Gudykunst, 2005, h.196) menyebutkan fase 

trial merupakan tahap awal dalam hubungan antarbudaya, masing – masing 

pasangan akan merasa perbedaan identitas kultural sebagai perbedaan yang 

menonjol. Perbedaan identitas dimaknai sebagai hambatan dalam komunikasi 

karena adanya stereotype, cara pandang dan sistem simbol yang berlaku. Pada 

tahap ini, informan tuna netra lebih keras berupaya melakukan identity 

freezing daripada non tuna netra dikarenakan stereotype yang diterima lebih 

banyak dan posisi tuna netra yang termarginalisasi di lingkungan masyarakat. 

Cupach & Imahori (2005) menjelaskan identity freezing adalah 

kecenderungan melihat orang lain hanya sebagai anggota dari budaya masing-

masing dan mengabaikan aspek lain. Hallahan & Kaufman (2009, h. 393) juga 

menjelaskan bahwa penyandang tuna netra sulit untuk mendapatkan 

kesempatan yang sama dengan non tuna netra dikarenakan pola pikir dan 

stereotype masyarakat yang masih memandang bahwa tuna netra adalah 

kelompok yang termarginalisasi.  

Selain itu pasangan antara tuna netra dengan non tuna netra mengalami 

face dialectic yang sangat kuat antara penggunaan positive face dan negative 

face. Littlejohn & Foss (2009, h.297) menjelaskan positive face  merupakan 

keinginan untuk diterima oleh orang lain, sehingga individu menampilkan 

kepribadian dan atribut yang disukai oleh orang lain, sedangkan negative face 

menunjukkan seseorang bebas dari kepura – puraan. Temuan pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa tuna netra cenderung lebih sering menggunakan 
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positive  face dikarenakan banyaknya stereotype yang diterima dan beberapa 

perbedaan identitas yang menonjol seperti cara berkomunikasi, memiliki 

simbol – simbol khusus, dan prinsip yang berbeda dengan non tuna netra , 

sehingga tuna netra berusaha ingin menampilkan banyak kesamaan untuk 

mereduksi perbedaan. Sedangkan non tuna netra memandang perbedaan 

tersebut bukan berarti dirinya lebih inferior dengan tuna netra maka non tuna 

netra lebih cenderung menggunakan negative face untuk mengamankan 

identitas dirinya. 

Selain itu dalam penelitian ini ditemukan bahwa fase ini  pasangan 

antara tuna netra dengan non tuna netra banyak membicarakan seputar 

kesalahpahaman komunikasi, kesalahpahaman banyak datang dari 

penyandang non tuna netra karena mereka tidak memahami metode yang 

seharusnya digunakan jika ingin berkomunikasi dengan tuna netra, dan masih 

adanya stereotype yang melekat pada pikiran non tuna netra. Temuan ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya Iverson et al (2000) yang menjelaskan 

perbedaan komunikasi antara tuna netra dan non tuna netra menunjukkan 

bahwa orang tuna netra menghasilkan beberapa gerakan tubuh yang biasanya 

tidak dipahami dan dianggap aneh oleh non tuna netra. Selain itu Galati & 

Miceli (2001) juga mengungkapkan terdapat simbol non-verbal tuna netra 

ketika berinteraksi sering kali minimbulkan kesalahpahaman yang 

mengakibatkan rasa takut non tuna netra untuk melanjutkan komunikasi, 

maka komunikasi yang terjalin dikatakan sebagai komunikasi intercultural 
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karena dalam berinteraksi masih meneguhkan stereotype dan lebih 

menonjolkan perbedaan. 

Pada fase ini menurut Cupach dan Imahori (dalam Gudykunst,2005,h. 

198) orang dalam hubungan antarbudaya melakukan paling tidak dengan dua 

tindakan. Pertama, mereka akan menimbang (cost dan reward) dalam sebuah 

hubungan, mengenai seberapa banyak keuntungan yang didapat dan berapa 

kerugiannya. Kedua, mereka berusaha mengembangkan dan membangun 

hubungan berdasarkan kesamaan yang mereka temukan. Pada penelitian ini 

seluruh informan berupaya untuk membangun dan mencari kesamaan dengan 

cara mereka bergabung di organisasi yang sama yaitu organisasi peduli 

penyandang difabel. Alasan tuna netra menyetujui masuk dalam organisasi 

difabel yang justru membicarakan mereka, karena tuna netra ingin bersinergi 

dengan non tuna netra untuk menyelematkan difabel yang mendapatkan 

perlakuan diskriminatif bukan karena stereotype tuna netra yang ingin 

bergantung kepada orang lain. Selain itu mereka berusaha mencari kesamaan 

– kesamaan melalui kegiatan dan hobi yang disenangi, maka dengan mencari 

begitu banyak kesamaan dan melibatkan berbagai macam tindakan  bersama 

maka mereka dapat melangkah pada fase enmeshment. 

Fase enmeshment menurut Cupach dan Imahori (dalam Gudykunts, 

2005, h. 203) menyebutkan sudah berada pada level intracultural, antar 

individu mulai melihat dengan perspektif yang sama mulai mencari 

kesamaan-kesamaan dan menggugurkan perbedaan antarbudaya. Selain itu 
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mereka saling berbagi aturan mengenai perilaku yang diizinkan dan dilarang 

untuk dilakukan dalam konteks hubungan antarbudaya. Meningkatnya 

kesamaan dalam hal simbol dan aturan, kemudian akan berkembang menjadi 

‘shared relational identity’ atau identitas relasional.  

Penelitian ini menemukan bahwa antara tuna netra dengan non tuna 

netra berusaha menanggalkan identitas difabel dan non difabel sebagai 

identitas relasionalnya. Dengan cara pasangan informan DH dan GW 

memiliki panggilan dalam persahabatan, DH memanggil GW dengan 

panggilan “om”, sedangkan GW memanggil DH dengan panggilan “dek” 

karena mereka sudah menganggap hubungan ini seperti ikatan keluarga tanpa 

melihat identitas sebagai tuna netra maupun non tuna netra. Selain itu mereka 

memiliki ritual setiap pagi mereka menyempatkan berkomunikasi melalui 

telepon atau bertemu untuk memberikan motivasi agar semangat dalam 

bekerja, serta mereka membangun kegiatan bersama melalui kepeduliannya 

terhadap kelompok difabel. Temuan penelitian tersebut sesuai dengan 

penelitian Baxter (dalam Cupach & Imahori 2005) menunjukkan beberapa 

tipe simbolik yang dibagikan dalam fase enmeshment tersebut, yaitu: terkait 

aksi verbal dan non verbal (misalnya mulai menggunakan nama panggilan), 

saling berbagi waktu atau kegiatan bersama yang memiliki arti khusus bagi 

pasangan antarbudaya. Pasangan selanjutnya AA dan AS membangun 

identitas relasional melalui kesamaannnya dalam hobi menulis, kesamaan 

hobi tersebut menyebabkan mereka dikenal sebagai penulis dalam menulis  
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artikel terutama berhubungan dengan kritik mengenai kehidupan inklusi untuk 

kelompok difabel dan lingkungan kebudayaan karena mereka berdua sedang 

melanjutkan pendidikan tingginya di Antropologi Budaya. Pasangan informan 

ketiga yaitu FG dengan ME mereka juga membangun identitas relasioanlnya 

melalui kesamaan hobi dan aktivitas dalam bermusik, hobi dalam fashion  

karena selama ini mereka menganggap banyak tuna netra yang kurang 

mempedulikan fashion sehingga hobi tersebut penting untuk dilakukan, selain 

itu kesamaan dalam pengagum sosok ibu, sehingga mereka seringkali 

membuat lagu terinspirasi dari seorang ibu.  

Fase enmeshment  juga terjadi pada pasangan tuna netra dengan non 

tuna netra yang memiliki kenyamanan saat melakukan aktivitas bersama. 

Seluruh informan tuna netra dan non tuna netra menjelaskan ketika 

menjalankan aktivitas yang biasa dilakukan bersama - sama tidak dengan 

sahabatnya maka mereka merasakan perbedaan dan tidak terlalu maksimal 

dalam menjalankan aktivitas tersebut. Selain itu pada fase enmeshment 

pembahasan mengenai kehidupan tuna netra tetap ada namun sudah menjadi 

kondisi yang biasa tanpa adanya perasaan sakit hati dan stereotype negatif. 

Seperti pada informan DH dan GW pendiri komunitas penyandang tuna netra 

mereka akan tetap membahas isu tersebut tetapi bertujuan untuk memberikan 

kontribusi dalam menciptakan lingkungan inklusif tanpa adanya stereotype 

negatif yang muncul di antara kedua pasang informan. Selain itu AA dan AS 

juga masih membahas kehidupan tuna netra karena mereka juga bergabung 
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dalam badan otonom kawan disabilitas, namun mereka membahas hal tersebut 

sebagai kondisi yang biasa dan tidak lagi menjadi pembeda antara tuna netra 

dengan non tuna netra. Pasangan informan yang terakhir FG dan ME juga 

masih membahas  mengenai kehidupan tuna netra ketika ME bertanya kepada 

FG mengenai sosok ibunya, namun pada pasangan ini terutama ME masih 

sering memunculkan perasaan kasian dan tidak tega sehingga stereotype tuna 

netra yang patut untuk dikasihani masih melekat pada pikiran ME. Dapat 

disimpulkan dalam fase ini dua pasang informan DH  dengan GW dan AA 

dengan AS benar – benar berhasil keluar dari stereotype dan tidak 

memandang sebagai identitas tertentu sehingga mereka dapat mencapai fase 

renegotiation, namun pasangan FG dan ME masih belum mampu melalui fase 

renegotiation karena masih ada stereotype yang diteguhkan. 

Fase renegotiation menurut Cupach dan Imahori (dalam Gudykunst, 

2005, h. 205) ditandai dengan peningkatan kemampuan pasangan antarbudaya 

untuk keluar dari problematika dan dialektika face, berdasarkan identitas 

relasional yang telah dibangun pada fase sebelumnya. Adanya kesamaan 

perspektif membuat komunikasi antarbudaya mencoba menerjemahkan 

kembali perbedaan kultural mereka sebagai aset yang membuat hubungan 

mereka lebih utuh daripada sekedar hanya sebuah hambatan. Renegotiation 

dalam persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra dapat terlihat 

pada dua pasang informan. Pertama, DH dan GW yaitu GW sudah tidak 

memandang lagi sahabatnya berdasarkan stereotype bahwa tuna netra adalah 
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orang yang bodoh, karena kemampuan sahabat tuna netranya dalam 

menganalisis kebijakan publik maka GW mendorong dan membantu DH 

sebagai sahabatnya untuk melanjutkan S2 dan mendaftarkan beasiswa. 

Pasangan kedua, yakni AA dan AS, informan AS sudah tidak lagi 

memandang AA sebagai tuna netra, dibuktikannya AS ketika menjelaskan 

sesuatu sudah tidak memakai cara yang dipakai oleh tuna netra, sehingga 

mengetahui sikap tersebut tuna netra merasa lebih nyaman karena dirinya 

sudah tidak dianggap orang yang memiliki kekurangan. Namun kondisi ini 

tidak terjadi pada pasangan informan FG dan ME ternyata ME masih sering 

menghadirkan stereotypenya dalam perjalanan hubungan, perasaan kasihan 

dan tidak tega tidak dapat dihindari oleh ME ketika menjalin hubungan 

persahabatan dengan tuna netra. 

Fase renegotiation juga dapat dilihat dalam penyelesaian konflik. 

Konflik yang terjadi dalam hubungan persahabatan antara tuna netra dengan 

non tuna netra dapat diselesikan dengan menggunakan cara compromising 

(berkompromi) dan avoiding (penghindaran). Menurut Olson & DeFrain 

(2003) penyelesaian konflik secara comprosing adalah strategi penyelesaian 

yang cukup asertif dan kooperatif dalam mencari jalan tengah untuk 

menghasilkan win – win solution. Sedangkan strategi penyelesaian secara 

avoiding memiliki tingkat asertif yang rendah dan memiliki perilaku yang 

pasif dan tidak kooperatif untuk mencari pemecahan masalah. Pada pasangan 

DH dengan GW dan pasangan AA dengan AS menggunakan strategi 
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compromising karena melihat konflik berdasarkan permasalahan bukan karena 

stereotype tertentu, sedangkan FG dan ME menggunakan strategi avoiding 

karena FG sebagai tuna netra masih memunculkan stereotype bahwa ME 

sebagai non tuna netra yang egois dan tidak mau disalahkan, sedangkan ME 

juga masih memunculkan stereotype bahwa FG sebagai tuna netra yang 

memiliki hati sensitif dan mudah tersinggung , sehingga pasangan FG dan ME 

memilih menggunakan strategi avoiding atau penghindaran untuk 

menyelesaiakan konflik tersebut.  

Hal tersebut juga terjadi pada penelitian sebelumnya oleh Chang 

(2011) memeriksa interaksi antara seorang profesor Amerika bersahabat 

seorang sekretaris China di sebuah Universitas China.  Penelitian ini 

menunjukkan pola interaksi yang gagal dalam mengelola kebutuhan “face” 

atau identitas masing-masing dan menyebabkan konflik yang tidak 

terselesaikan, menyakiti perasaan, dan peneguhan stereotype yang tidak bisa 

dihilangkan.  Analisis menunjukkan bahwa professor dan sekretaris 

berkomunikasi dengan cara mengabaikan atau mengancam face, sehingga 

mereka juga tidak bisa mencapai fase renegotiation. Dengan demikian secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa model manajemen  identitas tuna netra 

dengan non tuna netra dapat di tuangkan dalam bagan sebagai berikut : 
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Bagan 4. 1. Manajemen Identitas antara (DH) Tuna Netra dengan (GW) Non Tuna 

Netra 
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Bagan 4. 2. Manajemen Identitas antara (AA) Tuna Netra dengan (AS) Non Tuna 

Netra 
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Bagan 4. 3. Manajemen Identitas antara (FG) Tuna Netra dengan (ME) Non Tuna 

Netra 
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Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang 

menghadirkan multi sudut pandang, peneliti menemukan bahwa secara umum 

informan ahli membaca persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra 

merupakan fenomena yang menarik untuk diperhatikan dan harus didukung. 

Informan ahli menilai bahwa sampai saat ini tuna netra masih merasakan kesulitan 

untuk menciptakan lingkungan inklusif termasuk dalam membangun hubungan 

persahabatan ataupun hubungan yang lain dengan non tuna netra. Kesulitan tersebut 

diakibatkan oleh stereotype yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan 

keluarga, mereka memandang tuna netra termasuk “aib” , tidak mudah bergaul, 

lemah dan tidak memiliki pekerjaan yang mapan. Menurut pengalaman informan ahli 

salah satu murid tuna netranya yang melanjutkan pendidikan di sekolah inklusi tidak 

mendapatkan perhatian dalam proses belajar mengajar dan dikucilkan oleh teman- 

temannya sehingga stereotype dan kesulitan – kesulitan tersebut yang menjadi 

penghambat tuna netra untuk bisa membuktikan kemampuannya. Berdasarkan 

penelitian kondisi psikologis tuna netra yang sering mendapatkan stereotype secara 

terus – menerus berdampak pada kemarahan yang tidak mudah dihilangkan, frustasi 

berkepanjangan, merasa dirinya tidak berguna hingga tidak berani bertemu orang, 

sehingga informan ahli menyarankan untuk tidak mudah memberikan stereotype 

kepada tuna netra maupun penyandang difabel lainnya.  

Pada penelitian ini informan ahli menjelaskan tuna netra ingin dipandang dan 

diperlakukan seperti orang pada umumnya karena tuna netra juga memiliki 
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kemampuan yang beragam sehingga informan ahli tidak menyetujui stereotype yang 

menyatakan bahwa tuna netra hanya dapat bekerja sebagai pengemis dan tukang pijat. 

Melalui hubungan persahabatan ini informan ahli memandang non tuna netra sebagai 

jembatan bagi tuna netra untuk membuktikan kemampuannya dengan cara 

berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya. Fenomena hubungan persahabatan 

antara tuna netra dengan non tuna netra memiliki berbagai tantangan, seperti sulitnya 

memahami metode komunikasi dan simbol yang melekat pada tuna netra. Secara 

verbal tuna netra harus menerima informasi dengan detail dan menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami, selain itu tuna netra juga harus dibarengi oleh sentuhan yang 

menjadi salah satu komunikasi non verbalnya. Informan ahli juga menyarankan 

apabila tuna netra menggelengkan kepala maka non tuna netra harus cepat untuk  

menghibur dengan cara mengalihkan aktivitas yang membuat tuna netra bahagia, 

karena menggelengkan kepala dapat menurunkan motivasi hidup bagi tuna netra. 

Selain itu ditemukan pula bahwa tuna netra memiliki prinsip utama yakni kejujuran, 

walaupun dalam situasi humor prinsip kejujuran harus selalu hadir di dalam 

hubungan. Pada penelitian ini informan ahli menyimpulkan secara garis besar bahwa 

hubungan persahabtan antara tuna netra dengan non tuna netra berdampak positif, 

karena tuna netra menjadi semakin diakui keberadaannya sedangkan non tuna netra 

melatih dirinya untuk hidup bertoleransi.  

Sedangkan menurut hasil studi dokumen melalui diskusi online yang 

dilakukan oleh Forum Indonesia Muda, tuna netra tidak ingin diampuhkan, semakin 
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tuna netra diampuhkan maka kondisi tuna netra semakin bergantung, stereotype 

negatifpun juga sulit dihilangkan di lingkungan masyarakat.  Hasil studi dokumen 

memperjelas bahwa tuna netra ingin merdeka dari stereotype negatif, mereka ingin 

merdeka dari anggapan bahwa tuna netra lemah ataupun tidak berdaya. Dari hasil 

studi dokumen ditemukan pula selama ini tuna netra sedang berupaya untuk 

menghilangkan stereotypenya melalui  personal branding dengan menunjukkan 

keunikan dalam dirinya, personal selling hal apa yang dapat dijual dari 

kemampuannya, dan melatih public speaking yang baik untuk menarik perhatian 

orang lain. 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebagaimana yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, penelitian ini berkontribusi terhadap penelitian Identity Management 

Theory yang memberikan kebaharuan dengan mengkaji hubungan antarbudaya dari 

segi kelas sosial tertentu seperti kelompok fisik/penyandang difabel. Selama ini 

penelitian mengenai manajemen identitas masih berada pada wilayah proses 

pengembangan hubungan antarbudaya yang memiliki perbedaan budaya berdasarkan 

perbedaan etnisitas, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Lee (2008) 

manajemen identitas persahabatan antarbudaya mahasiswa Amerika dengan Non 

Amerika tentang bagaimana strategi facework dalam hubungan persahabatan, Chang 

(2011) manajemen identitas persahabatan antarbudaya Professor Amerika dengan 

sekretaris China di universitas internasional tentang konflik identitas, Susilo (2012) 

manajemen identitas perkawinan budaya Jawa dengan Toraja untuk membangun 
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identitas perkawinan dan  Janik (2017) manajemen identitas mahasiswa Eropa dengan 

Asia di Masaryk University Brno untuk melihat etnosentrisme budaya dalam 

hubungan persahabatan. Kontribusi selanjutnya yang diberikan pada penelitian ini 

adalah penelitian yang membahas mengenai hubungan persahabatan antarbudaya 

belum ada yang membahas secara langsung bagaimana tipe persahabatan tersebut dan 

bagaimana pasangan sahabat berupaya keluar dari stereotype yang sudah diterima. 

Selain kontribusi penelitian terhadap studi – studi tentang Identity 

Management Theory, melalui penelitian ini ditemukan adanya kecenderungan – 

kecenderungan dalam hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra 

yaitu sebagai berikut : 

1. Dalam pengelolaan face, tuna netra lebih sering menggunakan positive face 

karena stereotype yang lebih banyak diterima, perbedaan yang menonjol 

seperti perbedaan cara berkomunikasi, perbedaan pandangan dan simbol 

khusus yang dimiliki sehingga mereka berusaha untuk menyamakan dan 

mereduksi perbedaan dengan non tuna netra. Sedangkan non tuna netra lebih 

sering menggunakan negative face untuk mengamankan identitasnya bahwa 

dirinya bukan berarti lebih inferior dari tuna netra. 

2. Tuna netra berupaya melakukan Identity Freezing lebih keras karena posisi 

kelompok difabel masih dianggap menjadi kelompok yang termarginalisasi. 

3. Non tuna netra lebih mudah untuk keluar dari stereotype daripada tuna netra 

karena stereotype yang diterima oleh tuna netra lebih banyak dan lebih kuat. 
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4. Dalam kesalahpahaman komunikasi di awal hubungan non tuna netra lebih 

banyak merasakan kesalahpahaman karena non tuna netra tidak mengetahui 

metode komunikasi dan simbol – simbol yang digunakan oleh tuna netra. 

 


