
 

BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra dalam 

penelitian ini termasuk dalam tipe persahabatan friendship of 

reciprocity atau tipe yang paling ideal, karena tuna netra dengan non 

tuna netra sama – sama merasakan manfaat dan keuntungan dalam 

hubungan tersebut. Keuntungan yang diterima oleh tuna netra adalah 

dapat menerima banyak informasi, sebagai mediasi untuk membuktikan 

ketidakbenaran mengenai stereotype, serta pengetahuan mengenai akses 

teknologi yang belum pernah diketahui. Sedangkan non tuna netra juga 

menerima manfaat berupa menambah banyak pengetahuan mengenai 

kehidupan tuna netra yang belum diketahui sebelumnya, dapat 

berkolaborasi mendirikan organisasi sosial dan sebagai penyemangat 

non tuna netra untuk lebih banyak dalam berkarya. 

2. Persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra berkembang 

melalui beberapa fase sebagaimana dapat dijelaskan dalam Identity 

Management Theory. 

a. Trial : Pada tahap ini tuna netra dengan non tuna netra memiliki 

perbedaan pandangan, komunikasi dan sistem simbol. Tuna netra 

cenderung menggunakan positive face untuk berusaha menyamakan 



 

dan mereduksi perbedaan, sedangkan non tuna netra cenderung 

menggunakan negative face untuk mengamankan identitasnya bahwa 

non tuna netra bukan berarti lebih inferior. Pada tahap ini tuna netra 

lebih keras untuk melakukan identity freezing karena posisi tuna 

netra yang masih dianggap kelompok yang termarginal. Tuna netra 

dengan non tuna netra lebih banyak membicarakan kesalahpahaman 

dalam berkomunikasi, karena non tuna netra tidak mengetahui 

metode komunikasi yang biasa digunakan oleh tuna netra 

b. Enmeshment: Dalam fase enmeshment mereka sudah menanggalkan 

identitas difabel dan non difabel sebagai identitas relasionalnya. 

Dengan cara berusaha mencari kesamaan – kesamaan melalui 

kegiatan bersama dalam organisasi sosial, kesamaan hobi dan 

kesamaan idola. 

c. Renegotiation : Pada tiga pasang informan hanya dua pasang yang 

berhasil mencapai fase renegotiation. Renegotiation dapat terlihat 

dalam penyelesaian konflik, dalam menyelesaikan konflik dua 

pasang informan tidak menghadirkan stereotype tetapi fokus pada 

pemecahan masalah, namun satu pasang informan masih 

meneguhkan stereotype. 

3. Secara garis besar informan ahli memandang hubungan persahabatan 

antara tuna netra dengan non tuna netra memberikan dampak yang 

positif karena dapat membantu menghilangkan stereotype dan 

keberadaan tuna netra menjadi semakin diakui, sedangkan non tuna 



 

 

netra melatih dirinya untuk hidup bertoleransi dan sebagai bukti bahwa 

dalam menjalin hubungan keterbatasan fisik bukan menjadi sebuah 

hambatan. 

5.2 Limitasi Penelitian 

a. Penelitian ini hanya dibatasi kepada informan tuna netra, dan bukan 

penyandang difabel yang lain. 

b. Pada proses penggalian data penelitian ini menghadirkan perspektif ahli 

yaitu guru tuna netra, namun belum menghadirkan perspektif yang lain 

seperti ahli psikologis dan kejiwaan. 

c. Penelitian tidak melibatkan perspektif orang tua untuk memandang 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra, karena berkaitan 

dengan akses.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan limitasi di atas, maka peneliti merekomendasikan kepada 

penelitian selanjutnya untuk dapat melihat hubungan persahabatan antarbudaya 

pada kelompok difabel yang lain seperti tunarungu, autis, tuna grahita dan lain 

sebagainya. Hal ini dikarenakan pada setiap difabel tertentu akan memiliki 

karakteristik yang berbeda, baik dari komunikasi, pandangan dan sistem 

simbol. Peneliti juga merekomendasikan dalam konteks persahabatan 

antarbudaya bagi kelompok difabel untuk melihat berbagai kontradiksi yang 

berlaku.



 

 

 


