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2.1. Memandang Persahabatan dalam Kajian Komunikasi Antarbudaya 

   Hubungan persahabatan antara penyandang tuna netra dengan non tuna netra 

merupakan fenomena hubungan antarbudaya. Dikatakan hubungan antarbudaya 

karena penyandang tuna netra berada pada komunitas kultural yang berbeda, 

komunitas kultural dalam ini adalah tuna netra berada pada kelompok minoritas yang 

memiliki perbedaan latar belakang, simbol, cara berpikir, kepercayaan, komunikasi 

verbal maupun non-verbal dengan non tuna netra (Kumar &Meena,1997, h. 20). 

Perbedaan budaya dapat menjadi penyebab sulitnya menjalin sebuah hubungan 

karena ada perbedaan kepercayaan dalam diri masing-masing individu. Hubungan 

persahabatan antarbudaya juga tidak terlepas dari stereotype dan identitas budaya 

(Gudykunts, 2003, h. 230). 

Hilangnya fungsi penglihatan menjadi penghambat bagi tuna netra untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga tuna netra akan selalu menunggu interaksi 

dari orang lain (Hidayat & Suwandi, 2013). Pendapat tersebut memberikan 

pemahaman bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap seseorang yang mengalami 

keterbatasan penglihatan atau  tunanetra yang memiliki cara tersendiri untuk 

mencapai tahapan dalam proses komunikasi. Perbedaan budaya antara tuna netra 



 

 

dengan non tuna netra juga dapat dilihat dari karakteristik seorang tuna netra, 

menurut Sari (2002, h. 38) ciri khas orang tuna netra yaitu:memiliki rasa curiga 

terhadap orang lain; 2) perasaan mudah tersinggung; 3) perasaan rendah diri; 4) 

gerekan adatan; 5) suka berfantasi; 6) berpikir kritis; dan 7) pemberani. Ciri khas tuna 

netra tersebut menjadi salah satu hambatan bagi non tuna netra dalam berinteraksi 

(Sari, 2002, h.41). Sehingga diperlukannya adaptasi dan pemahaman untuk menjalin 

hubungan persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra yang berbeda 

karakteristik budaya agar proses komunikasi berjalan dengan baik. 

Komunikasi antarbudaya menurut Dood (1991, h. 5) adalah komunikasi yang 

terdiri dari pribadi, antarpribadi dan kelompok yang memiliki perbedaan latar 

belakang kebudayaan dan dapat mempengaruhi perilaku komunikasi diantara para 

peserta. Sedangkan komunikasi antarbudaya menurut Samovar & Porter (1976, h. 25) 

adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, misalnya antar 

suku bangsa, antar etnik dan ras, antar kelas sosial. Berdasarkan pendapat para ahli, 

dapat disimpulkan komunikasi antarbudaya merupakan interaksi antarpribadi yang 

berbeda budaya. 

 Perbedaan budaya antara penyandang tuna netra dan non tuna netra berpotensi 

menimbulkan tumbukan dalam berinteraksi. Ketidaktauhan cara berpikir, keyakinan, 

simbol dan komunikasi verbal / non-verbal orang tuna netra menyebabkan non tuna 

netra mengalami kesulitan untuk menyesuaikan cara berkomunikasinya. Disaat orang 

yang berbeda budaya saling berinteraksi dan melakukan upaya untuk berkomunikasi, 

maka mereka berada dalam hubungan saling bergantung (Ting-Toomey & Chung, 



 

 

2012, h.25). Akan tetapi komunikasi antarbudaya lebih sering terjadi kesalahpahaman 

karena masalah bahasa, perbedaan gaya komunikasi dan perbedaan orientasi nilai. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iverson et al (2000) menjelaskan 

perbedaan komunikasi non-verbal antara tuna netra dan non tuna netra, hasil 

menunjukkan bahwa orang tuna netra menghasilkan beberapa gerakan tubuh dalam 

berinteraksi yang biasanya tidak dipahami oleh non tuna netra, selain itu tuna netra 

menggunakan gerak tangan, sebagai illustrator komunikasi.  

Galati & Miceli (2001) juga mengungkapkan gerakan non-verbal tuna netra 

ketika berinteraksi sering kali minimbulkan kesalahpahaman, kebiasaan  menghentak-

hentakkan kaki diartikan non tuna netra adalah kemarahan yang mengakibatkan rasa 

takut untuk melanjutkan komunikasi. Selain itu hasil studi sebelumnya oleh Khusnia 

& Rahayu (2010) menjelaskan tuna netra memiliki tingkat sensitivitas yang cukup 

tinggi untuk membuka sebuah percakapan dengan non tuna netra yang tidak pernah 

ditemuinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan negatif masyarakat yang 

menyebabkan tuna netra kurang percaya diri, minder dan merasa tidak berguna 

sehingga tuna netra menjadi pesimis dalam menghadapi tantangan interaksi, khawatir 

dalam menyampaikan gagasan, ragu-ragu dalam menentukan pilihan dan memiliki 

sedikit keinginan untuk bersaing dan bersosialisasi dengan orang lain.  

 Mehta (1980, h. 246) juga menemukan adanya kesalahpahaman interaksi antara 

tuna netra dengan non tuna netra di New Delhi. Kesalahpahaman tersebut muncul 

karena tuna netra merasa tidak aman karena perasaannya selalu curiga terhadap orang 

lain dan menunjukkan sikap negatifnya terhadap non tuna netra. Kesalahpahaman 



 

 

dalam interaksi dapat teratasi dalam komunikasi antarbudaya, Gudykunstt dalam 

Liliweri (2013, h. 19) menjelaskan tujuan dari komunikasi antarbudaya adalah 

mengurangi tingkat ketidakpastian, rasisme dan prasangka tentang orang lain.  

 Melalui tujuan dari komunikasi antarbudaya prasangka, stereotype dan 

kesalahpahaman didalam hubungan persahabatan antarbudaya antara tuna netra 

dengan non tuna netra dapat teratasi dengan baik. Melihat latar belakang kelompok 

tuna netra yang seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya diterima 

oleh penyandang tuna netra. 

2.2 Konsep Persahabatan dalam Suatu Hubungan  

Devito (2013, h. 255-275) menggambarkan berbagai jenis hubungan secara 

spesifik yakni : hubungan persahabatan, hubungan percintaan, hubungan keluarga, 

dan hubungan rekan kerja, namun pada penelitian ini berfokus pada hubungan 

persahabatan diantara penyandang tuna netra dengan non tuna netra. Persahabatan 

adalah hubungan interpersonal antara dua orang yang saling tergantung, saling 

produktif dan dicirikan dengan saling menghargai Wright (dalam Devito 2013, h. 

196). Selanjutnya Devito (2013, h. 215) 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
1
 memasuki suatu hubungan, maka tidak bisa lagi dicirikan sebagai 

                                                            
1
Destruktif  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merusak, memusnahkan, dan 

menghancurkan. 



 

 

persahabatan. Rawlins (dalam Donsbach, 2008, h. 1989) menjelaskan persahabatan 

yang kuat dan bisa bertahan lama perlu membutuhkan waktu untuk mengembangkan 

sebuah komitmen.  

Tidak semua persahabatan itu sama, terdapat 3 tipe persahabatan yang 

dijelaskan oleh Reisman 1981 (dalam Devito 2013, h. 258) yakni : 

a. Friendship of reciprocity (timbal-balik) merupakan tipe yang ideal, yang ditandai 

dengan loyalitas, 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. 

b. Friendship of receptivity (penerimaan) memiliki perbedaan yang kontras melalui 

ketidakseimbangan antara pemberian dan penerimaan; satu orang adalah sebagai 

pemberi utama dan satu lainnya penerima utama. Tetapi persahabatan ini berada 

pada ketidakseimbangan positif, karena masing-masing pihak akan memperoleh 

keuntungan dari hubungan. Kebutuhan yang berbeda dari kedua pihak mampu 

memberikan kepuasan karena pemberi merasa bahagia dengan tindakannya. Tipe 

persahabatan ini biasanya terjalin antara seorang guru dan murid atau antara dokter 

dan pasien. Sebenarnya, perbedaan status menjadi komponen utama dalam 

pengembangan persahabatan receptivity. 

c. Friendship of association adalah tipe persahabatan yang tidak mampu bertahan 

lama, persahabatan yang digambarkan sebagai hubungan yang tidak sejati. Tipe ini 



 

 

terdapat hubungan tetangga, rekan kerja dan teman sekelas. Tidak ada kesetiaan 

yang besar, tidak ada kepercayaan yang besar, tidak ada pemberian atau 

penerimaan yang besar. 

Berdasarkan tipe persahabatan diatas, persahabatan yang terjadi antara tuna 

netra dengan non tuna netra kemungkinan merupakan bentuk friendship of 

reciprocity, friendship of receptivity dan friendship of association. Namun demikian, 

secara umum persahabatan biasanya melihat kesamaan-kesamaan yang ada, tetapi 

banyak juga yang membentuk persahabatan dengan melihat perbedaan, seperti 

perbedaan umur, perbedaan profesi/pendidikan dan perbedaan latar belakang budaya 

dan sosial (Beebe, 2005, h. 273). Seperti pada penelitian Choi (2006) mengenai 

persahabatan yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dari mahasiswa Korea 

dan Australia yang memaparkan hasilnya bahwa perbedaan budaya dalam 

persahabatan merupakan pengalaman yang menantang dan penuh makna, perbedaan 

budaya menimbulkan perbedaan harapan yang harus dikelola untuk menghasilkan 

hubungan yang berkualitas.  

Oyserman, Sakamoto & Lauffer (1998, h. 1606) menjelaskan bahwa 

persahabatan antarbudaya memainkan peranan penting dalam mengurangi prasangka 

dan stereotype individu, dengan memahami perbedaan budaya merupakan cara 

mempengaruhi keterbukaan diri dalam hubungan persahabatan yang terjadi diantara 

pasangan berbeda budaya.  Sehingga diharapkan hubungan persahabatan antarbudaya 

antara penyandang tuna netra dengan non tuna netra menjadi mediasi peran untuk 



 

 

mengurangi prasangka, kesalahpahaman, rasisme, stereotype dan diskriminasi yang 

selama ini terjadi. 

2.3  Membangun Persahabatan Antarbudaya melalui Tinjauan Teori 

Manajemen Identitas 

Dalam kajian komunikasi antarbudaya terdapat beberapa fokus kajian penelitian 

diantaranya Galois et al (2014) mengenai negosiasi identitas dalam akulturasi budaya 

seseorang atau kelompok imigran, Bodea & Mustata (2007) mengenai komunikasi 

antarbudaya dalam budaya organisasi, Alnashi (2012) konflik budaya antarpersonal 

dan antarkelompok, namun mengadaptasi penjelasan menurut Bakel et al (2014) 

fokus kajian dalam komunikasi antarbudaya juga berhubungan dengan fenomena 

hubungan antarbudaya. Fenomena hubungan antarbudaya dijelaskan oleh Ting-

Toomey (2012, h. 205) dalam bahasan intimate relationship melalui dimensi 

antarbudaya, intimate relationship dapat berupa, romantic, friendship dan family. 

Namun pada konteks penelitian ini berfokus pada level friendship yakni hubungan 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra. 

Hubungan persahabatan antarbudaya tidak bisa muncul begitu saja, tetapi 

melalui proses yang berkembang, sehingga hubungan persahabatan antarbudaya 

antara penyandang tuna netra dan non tuna netra dapat dianalisis menggunakan teori 

manajemen identitas. Teori manajemen identitas dalam Littlejohn & Foss (2009, h. 

494) menunjukkan bahwa individu mengelola identitas mereka secara berbeda pada 

berbagai persimpangan hubungan mereka. Cupach & Imahori 1993 (dalam 



 

 

Gudykunts, 2005, h. 175) menjelaskan identity management theory adalah identitas 

kultural dinegosiasikan melalui pengembangan hubungan interpersonal yang dimulai 

dari tahap perkenalan awal hingga hubungan memiliki kesamaan dan komitmen. 

Identitas dipandang sebagai citra diri reflektif yang dikonstruksikan, dialami 

dan dikomunikasikan oleh para individu dalam satu budaya dan dalam satu situasi 

tertentu (Ting-Toomey, 1999, h.39). Selanjutnya Ting-Toomey (2004, h. 217) juga 

menjelaskan istilah "face" menggambarkan diri orang yang dibayangkan di 

masyarakat.Ting-Toomey mendefinisikan face sebagai "citra diri seseorang yang 

diproyeksikan dalam situasi relasional" dan berpendapat bahwa face mewakili citra 

positif seseorang yang diklaim dalam konteks interaksi sosial, positive face mengacu 

pada keinginan individu untuk dihargai dan disetujui oleh orang lain, sedangkan 

negative face menunjukkan keinginan bersikap otonom dan bebas dihadapan orang 

lain. Komunikasi digunakan sebagai alat untuk melawan maupun menyelaraskan 

ancaman terhadap positive face atau negative face yang ditunjukkan oleh orang lain, 

dengan cara menghindari ancaman tersebut. 

Hal ini disebut dengan istilah facework yang diartikan sebagai strategi verbal 

dan nonverbal yang dilakukan untuk menjaga, mempertahankan atau memperbaiki 

gambaran diri yang sudah ditampilkan sebelumnya untuk menghasilkan rasa saling 

menghormati sehingga interaksi yang terjadi dapat berjalan dengan baik. (Ting-

Toomey, 1988, h. 215).Face negotiation theory menjelaskan bagaimana individu 

menggunakan "face" untuk mencapai komunikasi yang efisien dan efektif. Konsep 



 

 

asli teori Ting-Toomey berkaitan dengan gagasan tentang budaya dan konflik 

individu dalam berkomunikasi(Ting-Toomey, 1988, h. 221). 

Konflik hubungan antarbudaya adalah masalah identitas (Rothman, 1997), yang 

jika tidak dikelola secara baik dapat menyebabkan konflik yang bisa saja tidak 

terselesaikan. Studi oleh Chang (2011) memeriksa interaksi antara persahabatan 

seorang profesor Amerika dan seorang sekretaris China di sebuah Universitas 

Internasional di 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 merusak hubungan antarbudaya. 

Analisis menunjukkan bahwa professor dan sekretaris berkomunikasi dengan cara 

mengabaikan atau mengancam face masing-masing, sehingga menciptakan konflik 

identitas. Tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik pada persahabatan tuna 

netra dengan non tuna netra apabila keduanya tidak bisa memahami perbedaan 

karakterstik antar anggota, sehingga interaksi antarbudaya antara tuna netra dan non 

tuna netra membutuhkan usaha ekstra, kesabaran, pengertian, dan adaptasi bersama 

pada kedua belah pihak. 

2.3.1 Fase Perkembangan Hubungan berdasarkan Teori Manajemen Identitas 

Menurut Littlejohn & Foss (2008, h. 42) kompetensi komunikasi sangat 

dibutuhkan dalam pertemuan antarbudaya khususnya dalam proses pengembangan 

hubungan, karena orang yang berbeda budaya ketika bertemu mereka sudah terikat 



 

 

dalam percakapan intercultural. Pada proses komunikasi antarbudaya menurut 

Cupach & Imahori (2005) akan mengalami face dialectic pada tahap awal hubungan. 

Dalam face dialectic pasangan individu akan mengalami pembekuan identitas 

(identity freezing) karena cenderung melihat orang lain hanya sebagai anggota dari 

budaya masing-masing dan mengabaikan aspek lain. 

Kondisi tersebut membuat orang yang berkomunikasi dengan berbeda budaya 

akan melalui fase pengembangan hubungan untuk melakukan penyesuaian. Pada 

proses pengembangan hubungan antarbudaya, Cupach & Imahori (2005, h. 201) 

menjelaskan terdapat tiga fase yakni: trial, enmeshment dan renegotiation. 

 

1. Trial 

Di fase awal hubungan antarbudaya, peserta komunikasi akan mengalami 

identitas kultural sebagai perbedaan yang menonjol. Pada fase ini komunikasi 

berada di level intercultural karena masih melihat perbedaan-perbedaan 

budaya dalam sebuah hubungan. 

Perbedaan ini dianggap sebagai hambatan dalam komunikasi dan hubungan 

karena terdapat perbedaan bahasa, gaya berkomunikasi, dan norma. Pada 

tahap trial, pasangan antarbudaya akan menghadapi face dialectic yang sangat 

kuat antara dirinya dengan orang lain terhadap stereotype tertentu. Pada 

akhirnya, pasangan antarbudaya tersebut menunjukkan ketertarikan yang 

berlebihan pada budaya lain yang berdampak pada kebekuan identitas atau 



 

 

bisa disebut dialektika positive-negative face. Pada fase ini, orang akan 

melakukan paling tidak dengan dua tindakan. Pertama, perbedaan yang 

dirasakannya sangat berat untuk dijalankan dalam hubungannya. Sedangkan 

yang kedua, mereka mencoba memahami perbedaan dan menemukan 

kesamaan seperti minat, kegiatan yang diikuti, hobi, dsb. Teori manajemen 

identitas menyebut fase ini sebagai fase trial atau penjajakan. 

2. Enmeshment 

Apabila pasangan antarbudaya cukup dalam menemukan kesamaan pada fase 

trial, maka mereka akan melanjutkan hubungan ke fase selanjutnya, yang 

dinamakan ‘enmeshment’. Fase tersebut sudah berada pada level 

Intracultural, antar individu mulai melihat dengan perspektif yang samamulai 

mencari kesamaan-kesamaan dan menggugurkan perbedaan antarbudaya. 

Pada fase ini, pasangan mengalami peningkatkan level dalam interaksi seperti 

saling berbagi simbol dan aturan, untuk saling memahami satu sama lain. 

Penelitian Baxter dalam Cupach & Imahori (2005) menunjukkan beberapa 

tipe simbolik yang dibagikan dalam hubungan 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. 

Pada fase kali ini, 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. 

Meskipun pada fase ini mengalami ikatan yang kuat, namun identitas 

relasional belum berkembang secara utuh. Mereka belum merasakan 

kenyamanan dengan perbedaan yang ada, hanya saja mencoba untuk 

mengaburkan perbedaan mereka, dengan lebih menonjolkan kesamaan yang 

mereka miliki. Singkatnya, manajemen identitas pada fase enmeshment 

ditandai dengan mengaburkan identitas kultural masing-masing dan 

menekankan tumbuhnya relational identity atauidentitas relasional. 

3. Renegotiation 

Fase ketiga dari manajemen identitas 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. 

Kecepatan setiap pasangan antarbudaya memiliki perbedaan, kemungkinan 

ada faktor lainnya yang berhubungan/tidak berhubungan  seperti keterbukaan, 

ketergantungan, komitmen, dan kepuasan. Fase dalam manajemen identitas 

dapat dikatakan seperti siklus, karena pasangan antarbudaya bisa saja kembali 

ke fase awal setelah mencapai fase akhir ketika menemukan perbedaan yang 



 

 

baru yang harus dikelola kembali. Namun perlu dipahami tidak semua 

hubungan bisa mencapai fase renegotiation. 

 Perkembangan studi berbasis teori manajemen identitas pernah dilakukan 

dalam kerangka hubungan antarbudaya yang memiliki perbedaan etnisitas, seperti 

pada penelitian Janik (2017) yang menjelaskan manajemen identitas mahasiswa 

internasioanal komunikasi antarbudaya di Masaryk University Brno, Czech Republik, 

menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan menganalisis 1300 esai yang 

disampaikan oleh mahasiswa komunikasi antarbudaya di Masaryk University terkait 

pandangan etnosentris dan stereotype budaya tertentu. Para mahasiswa diminta untuk 

merefleksikan apakah pemahaman etnosentris, stereotype budaya tertentu, perbedaan 

simbol verbal dan non-verbal dari teman yang berbeda budaya menjadi penghambat 

dalam komunikasi antarbudaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan identitas 

budaya memang mempengaruhi komunikasi antarbudaya, selain itu para mahasiswa 

sering sekali mengalami pembekuan identitas dalam menjalankan hubungan 

pertemanan yang berbeda budaya. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lee 

(2008) meneliti persekutuan persahabatan antarbudaya antara mahasiswa Amerika 

dengan non Amerika, yakni  Amerika dengan Jerman, Amerika dengan Afrika, dan 

Amerika dengan Cina. Penelitian kualitatif deskriptifini berusaha untuk mengungkap 

fase transisi mahasiswa beda budaya sebagai titik balik untuk tetap melanjutkan 

hubungan persahabtannya, titik balik yang membuat melanjutkan hubungan 

persahabatan antar budaya ditemukan pada mahasiswa Amerika yang sebelumnya 



 

 

mendapatkan stereotype individualistis tanpa diduga datang di acara pemakaman 

saudara dari sahabatnya yang berasal dari Cina, sehingga pada situasi itulah mereka 

semakin dekat dan saling mencintai. 

Penelitian Susilo (2012) mengenai bagaimana pasangan suami dan istri berbeda 

budaya antara budaya Jawa dan Toraja membentuk identitas dalam pernikahan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Terdapat dua 

konteks dalam penelitian ini, yakni identitas dalam konteks komunikasi dan identitas 

dalam konteks budaya. Kedua konteks tersebut akan menuju proses Identity 

Management yang memiliki potensi Identity Freezing dan Face Dialectics (Positive - 

Negative Face). Dalam kedua potensi di atas akan melewati tiga fase yakni Trial, 

Enmeshment, hingga Renegotiation. Setelah melewati proses tersebut penelitian ini, 

menemukan bahwa pasangan suami istri berbeda budaya antara budaya Jawa dan 

Toraja membentuk identitas pernikahan mereka menjadi identitas Jawa-Toraja. 

Ortega et al (2008) yang meneliti perkembangan hubungan antarbudaya mahasiswa 

internasional dari Amerika Serikat, Armenia, Cile, Cina, Kolombia, Inggris, India, 

Jepang, Korea dan Polandia. Hasil penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik 

wawancara retrospektif menunjukkan bahwa pengalaman antarbudaya sebelumnya 

penting dan baik untuk memulai persahabatan dan melanjutkan pengembangan 

hubungan ke tingkat yang lebih dekat, selain itu pengalaman hubungan antarbudaya 

mengajarkan pengalaman baru untuk mengetahui nilai-nilai budaya lain sebagai 

keberagaman yang unik. 



 

 

Sedangkan terdapat penelitian dengan variasi baru dari Weger et al (2017) 

mengenai manajemen identitas hubungan persahabatan antara orang Polyamorous 

dengan monogamous, menjelaskan orang dengan polyamorous menghadapi ancaman 

stigma mengenai orientasi hubungan yang berbeda dengan masyarakat pada 

umumnya dengan menggunakan metode studi kasus. Polyamorous merupakan istilah 

berkencan, dan orang tersebut memiliki pasangan lain walaupun sudah dalam ikatan 

pernikahan dan sudah memiliki anak. Perbedaan dengan poligami, dalam 

Polyamorous tidak mengaharuskannya sebuah pernikahan, tetapi tetap berdasarkan 

asas keterbukaan dalam urusan hubungan intim (seks) dan dalam hal mengurus 

anaknya (Galupo, Davis, Grynkiewicz, & Mitchell, 2016). Pada tahap trial 

mengalami ketegangan wajah mereka sendiri dengan menunjukkan cara 

penghindaran atas pertanyaan yang berhubungan dengan topik polyamorous. Pada 

tahap enmeshment, kedua belah pihak mencoba mencari kesamaan minat dan tidak 

membahas perbedaan orientasi hubungan dan pada tahap renegotiation sebagai orang 

yang polimunik dan monogami belajar merangkul perbedaan, dan mengidentifikasi 

nilai bersama, bisa ada renegosiasi pemahaman di antara keduanya, tanpa adanya 

stereotype di sepanjang jalan hubungan. Berdasarkan studi sebelumnya teori 

manajemen identitas lebih banyak berfokus pada dimensi segi etnisitas, meskipun 

demikian  mulai muncul variasi penelitian mengenai kelompok yang termarginal 

seperti orang dengan kelainan orientasi hubungan pada penelitian Weger et al (2017), 

namun dari penelitian tersebut masih belum ada penelitian yang membahas kelompok 

difabel sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. 



 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Berangkat dari latar belakang bahwa tuna netra yang memiliki keyakinan, 

bahasa verbal/non-verbal, pandangan dan sistem simbol yang berbeda menimbulkan 

banyak kesalahpahaman daripada kesepahaman dalam berinteraksi dengan non tuna 

netra. Tuna netra juga memiliki kecenderungan lebih sensitif dan tidak mudah 

percaya kepada orang yang berbeda dengannya. Hal ini berbeda dengan non tuna 

netra yang memiliki keyakinan, bahasa, pandangan dan sistem simbol sendiri yang 

mereka pahami karena mereka tidak memiliki keterbatasan penglihatan. 

Kondisi ini menjadi isu yang menarik ketika terjadi persahabatan diantara tuna 

netra dengan non tuna netra untuk diteliti lebih lanjut dalam dimensi hubungan 

antarbudaya. Maka berangkat dengan menggunakan teori manajemen identitas, 

penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana proses manajemen identitas dalam 

pengembangan hubungan persahabatan antarbudaya antara tuna netra dengan non 

tuna netra. Terlebih lagi menurut Lee (2008) diperlukan eksplorasi untuk melihat 

bagaimana proses manajemen identitas yang terjadi pada kelompok yang termarginal 

seperti kelompok difabel dalam penelitian kelompok difabel yang dimaksudkan 

adalah tuna netra.  
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