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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Hari Difabel Internasional yang selalu diperingati pada tanggal 3 

Desember sepatutnya dirasakan dengan penuh keprihatinan yang amat mendalam, 

karena pada faktanya stigma dan diskriminasi yang diterima oleh penyandang 

difabel sampai saat ini belum bisa dihilangkan di Indonesia. Kasus diskriminasi 

yang akhir-akhir ini terjadi pada tanggal 16 Juli 2017 adalah terdapat aksi bullying 

oleh tiga mahasiswa Universitas Gunadarma yang mengepung dan menghambat 

perjalanan penyandang difabel di area kampus (Tribunnews.com 2017). Hal 

tersebut sesuai dengan hasil studi dari Hatlen (2004 h. 24) yang menemukan 

bahwa orang dengan gangguan penglihatan di Israel, mendapatkan diskriminasi 

sosial, merasa kelompoknya adalah minoritas karena kurangnya penerimaan 

sosial, yang menyebabkan mereka cenderung berinteraksi dengan sesama difabel 

sebagai salah satu cara untuk menghindari stigma dan diskriminasi sosial. Sacks 

& Wolffe (1998, h. 17) juga menjelaskan bahwa banyak remaja dengan gangguan 

penglihatan di Amerika terisolasi secara sosial, objek diskriminasi, memiliki 

jaringan sosial yang lebih kecil dan menghabiskan waktu dengan aktivitas yang 

pasif seperti menghabiskan waktu untuk berbicara di telepon.
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Stigma mengenai penyandang difabel pada dasarnya muncul dari mitos, takhayul 

dan kepercayaan dari masa-masa sebelumnya yang kurang tercerahkan

(Barnes, 1992, h. 9). Temuan yang didapatkan oleh Barnes pada tahun 1992 

mengenai difabel dengan stigma negatifnya terangkum dalam 10 poin diantaranya 

: penyandang difabel itu menyedihkan, sebuah objek kekerasan, sinister atau 

penjahat, orang yang super, objek lelucon, musuh bagi orang normal, sebagai 

beban hidup orang lain, tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari, 

orang yang misterius dan orang dengan kelainan seksual. 

Stigma dan bentuk diskriminasi tersebut tentunya akan berdampak pada 

interaksi dan cara berkomunikasi penyandang difabel dalam melakukan hubungan 

persahabatan dengan non difabel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kersting 

(1997, h. 252) menjelaskan ketakutan tuna rungu di perguruan tinggi terhadap 

penerimaan sosial, menjadikan penyandang tuna rungu enggan untuk berteman 

dengan non tuna rungu. Brown et al (2000, h. 211) menjelaskan disfungsi 

pendengaran memang menjadi keterlambatan dalam perkembangan sosio-emosi, 

sehingga tuna rungu menghasilkan emosi negatif. Emosi negatif tersebut yang 

membuat mereka mengalami kesulitan ketika berinteraksi, sehingga tuna rungu 

cukup sulit untuk diterima dan dipahami oleh orang-orang di sekitarnya (Liben, 

1978, h. 198) 

Selain stigma dan diskriminasi, kondisi fisik yang terbatas juga 

mempengaruhi penyandang difabel dalam berinteraksi dengan non difabel. 

Penelitian yang dilakukan Sofyan (2008) mengenai remaja tuna netra menjelaskan 
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bahwa penyandang tuna netra banyak yang tidak percaya diri, minder dan 

terbelakang ketika berinteraksi dengan orang non tuna netra karena merasa dirinya 

memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna. Namun tidak semua penyandang 

difabel mengeksklusifkan diri, beberapa diantaranya ada yang memiliki teman 

non difabel dan berhasil menjalin hubungan persahabatan. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh  Bigby (2008) adalah mengenai keberhasilan hubungan 

persahabatan yang unik antara relawan dengan orang difabel intelektual. Melalui 

hubungan persahabatannya mereka merenungkan pengalaman cinta melalui 

aktivitas bersama tanpa melihat keterbatasan fisik. Heather tidak bisa berbicara 

bukan menjadi hambatan komunikasi bagi Dorelle seorang relawan. Dorelle 

mencoba memahami bahasa non-verbalnya, bahkan dalam kondisi tertentu 

Dorelle menjadi suara Heather. Fenomena tersebut sesuai dengan pendapat 

Reinders (2008, h.95) yaitu melakukan sesuatu bersama-sama secara terus-

menerus memungkinkan interaksi pribadi dan memberikan kesempatan bagi calon 

teman untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain sebagai individu yang 

unik. 

Peneliti menggaris bawahi hubungan persahabatan antara penyandang 

difabel dan non difabel merupakan fenomena hubungan antarbudaya.  Samovar 

dalam Darmastuti (2013, h. 63) mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai 

satu bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang berbeda 

kebudayaan, etnis, ras, kelompok sosial yang memiliki persepsi budaya dan 

sistem simbol yang berbeda dalam suatu komunikasi. Dikatakan hubungan 

antarbudaya karena penyandang difabel dan non difabel berada pada komunitas 
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kultural yang berbeda. Komunitas kultural yang dimaksud adalah penyandang 

difabel berada pada kelompok minoritas yang biasanya mendapatkan stereotype 

tertentu dari kelompok mayoritas dalam hal ini adalah non difabel, selain itu 

penyandang difabel memiliki cara berkomunikasi, simbol, dan pemikiran yang 

berbeda untuk berinteraksi dalam keterbatasan, seperti menggunakan bahasa 

isyarat pada penyandang tuna rungu (Richardson & Woodley 2001). Barnett 

(2002, h. 275) menjelaskan komunitas kultural dalam komunikasi antarbudaya 

sebagai entitas sosial yang unik, memiliki sistem makna, pengalaman latar 

belakang, simbol, dan nilai-nilai sosial yang berbeda membuat pertukaran 

informasi lebih menantang dan meningkatkan potensi kesalahpahaman, 

ketidakpastian, dan konflik. 

Menjalin hubungan antarbudaya juga tidak terlepas dari face negotiation 

theory yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey (1988, h. 213) yang 

memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan 

melakukan facework dalam sebuah kebudayaan yang berbeda,  face mengacu pada 

tampilan diri seseorang dihadapan orang lain, hal ini melibatkan rasa hormat, 

kesetiaan, dan nilai-nilai. Studi oleh Myers et al (2012) mengenai komunikasi 

inklusi penyandang difabel di perguruan tinggi melalui face negotiation theory 

menjelaskan mahasiswa penyandang difabel berusaha menampilkan dirinya 

sebagai mahasiswa biasa, dalam berinteraksi penyandang difabel membuat 

mahasiswa non difabel merasa nyaman dengan cara menggabungkan humor di 

sela-sela percakapan. Melalui strategi humor sebagai cara menciptakan 

kenyamanan, mahasiswa non difabel langsung menyesuaikan komunikasi untuk 
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menunjukkan rasa hormat dan penghargaan atas “face” yang ditampilkan oleh 

penyandang difabel tanpa memberikan stereotype tertentu. 

Penyandang difabel dan non difabel juga memiliki perbedaan budaya 

dalam berinteraksi, autism spectrum disorder dalam penelitian Prasetyo (2010) 

cenderung menyendiri dan pasif dalam berinteraksi, mereka aktif apabila ada 

teman yang mengajak bermain dan bisa menerima kondisi fisiknya, penyandang 

autis akan memahami komunikasi ketika dia menatap lawan bicara, namun tidak 

mudah untuk membuat penyandang autis fokus menatap lawan bicaranya. Selain 

itu hasil penelitian oleh Sulitiani (2010) menjelaskan penyandang tuna rungu 

memiliki kriteria berteman dengan orang non tuna rungu yakni apabila dapat 

memahami cara komunikasinya melalui bahasa isyarat, sedangkan non difabel 

dalam berteman lebih kepada memiliki nilai dan pandangan yang sesuai atau 

memiliki kriteria yang disenangi oleh individu tersebut (Santrock, 2003). 

Pada penelitian ini peneliti menghadirkan penyandang tuna netra di 

Komunitas Mata Hati Surabaya untuk menjadi informan penelitian, dengan alasan 

beberapa komunitas penyandang difabel lainnya masih tertutup ketika berinteraksi 

di luar kelompoknya. Komunitas Mata Hati Surabaya dipilih karena komunitas 

tersebut memiliki visi dan misi yang kuat dalam menyuarakan terciptanya 

lingkungan yang inklusif dan aktif dalam menjalin hubungan dengan orang di luar 

kelompok difabel. Selain itu akses yang kemudian dimungkinkan dalam 

Komunitas Mata Hati Surabaya dalam penelitian ini adalah penyandang tuna 

netra. Berbicara mengenai kelompok tuna netra memang mereka tidak terlepas 

dari stereotype negatif, walaupun stereotype tersebut ada, tuna netra memiliki hak 
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dan kesempatan yang sama untuk beraktivitas dalam lingkungan sosial 

masyarakat. Pemerintah juga tidak membatasi bagi kelompok tuna netra dalam 

berinteraksi dengan masyarakat sehingga memungkinkan mereka dapat menjalin 

hubungan persahabatan diluar kelompoknya. 

Berdasarkan wawancara dengan tuna netra dan sahabat non tuna netra 

yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Desember 2017, mereka 

memaparkan hubungan persahabatan ini dipertemukan ketika mereka di 

lingkungan yang sama seperti di tempat kuliah dan organisasi. Informan 

menjelaskan pada awalnya mereka hanya sebagai teman biasa hingga mencapai 

sebuah hubungan persahabatan karena non tuna netra memiliki kepedulian 

terhadap kehidupan tuna netra menjadi lebih baik, sehingga tuna netra merespon 

positif atas perhatian yang diberikan oleh non tuna netra yang sudah menjadi 

sahabatanya. Informan menjelaskan membutuhkan waktu kurang lebih dalam 1 

tahun untuk memahami dan menganggap bahwa hubungan mereka sudah menjadi 

hubungan persahabatan.  

Tentunya banyak perbedaan dan kesalahpahaman, informan menjelaskan 

bentuk  kesalahpahamannya adalah non tuna netra selalu memperlakukan dengan 

cara mengasihani, bahkan ketika tuna netra melakukan kesalahan tidak berani 

untuk menegurnya, di sisi yang lain non tuna netra memang beranggapan bahwa 

hati seorang tuna netra sangat sensitif seperti perasaan mudah tersinggung, 

sehingga tidak berani memperlakukan seperti orang pada umumnya. Selain itu 

tuna netra lainnya yang memiliki sahabat non tuna netra juga menjelaskan pada 

awal hubungan tuna netra diperlakukan secara tidak mandiri, kebutuhannya selalu 
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dipenuhi dan secara tidak langsung terlihat sangat bergantung dengan sahabatnya, 

namun pada dasarnya tuna netra tidak ingin diperlakukan dengan cara yang 

berbeda, informan tuna netra tersebut juga menjelaskan ketika akan menjalin 

hubungan persahabatan harus memberikan manfaat dan bukan sebaliknya, ketika 

pada proses hubungan tetap memperlakukan tuna netra dengan cara yang tidak 

mandiri maka tuna netra tersebut tidak akan melanjutkan hubungannya.  

Perbedaan - perbedaan keyakinan, pandangan dan kebiasaan tersebut yang 

menjadi hubungan persahabatan tuna netra dengan non tuna netra dapat dikatakan 

hubungan antarbudaya. Hubungan antarbudaya yang dijelaskan oleh Ortega et al 

(2008, h.2) dicirikan dengan perbedaan antara budaya individu yang membawa 

penghargaan dan tantangan tersendiri, individu harus mampu menegosiasikan 

perbedaan nilai budaya dan mengatasi stereotype yang bertahan lama. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lee (2008, h. 54) mengenai identitas relasional dalam 

hubungan persahabatan antarbudaya menunjukkan bahwa kunci untuk 

mempertahankan persahabatan antarbudaya terletak pada facework yang baik, 

persahabatan tersebut bisa berakhir karena hubungan antar anggota gagal dalam 

menegosiasikan identitas dan gagal dalam melakukan proses perkembangan 

hubungan. Gaines (2000, h. 97) juga berpendapat bahwa persahabatan 

antarbudaya bisa tetap solid ketika anggota dalam persahabatan berbagi dan 

membentuk identitas relasional mereka sendiri.  

Persahabatan yang memiliki perbedaan budaya tersebut tidak akan bisa 

muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang berkembang. Salah satu 

teori yang membahas tentang bagaimana proses berkembangnya sebuah hubungan 
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adalah teori manajemen identitas. Cupach & Imahori (2005, h. 195) menjelaskan 

teori manajemen identitas menjadi acuan untuk melihat bagaimana identitas 

kultural dinegosiasikan melalui pengembangan hubungan. Manajemen identitas 

tersebut didapat melalui tahapan pengembahan hubungan yang diawali pada fase 

trial, dilanjutkan fase enmeshment, hingga fase renegotiation. Sementara itu 

Littlejohn & Foss (2008, h. 204) mendefinisikan manajemen identitas merupakan 

suatu teori yang menunjukkan bagaimana sebuah identitas diciptakan, dan 

dikelola dalam sebuah ikatan hubungan.  Proses untuk membentuk identitas, 

identik dengan sebuah keinginan untuk membentuk identitas itu sendiri, lebih 

spesifik lagi Littlejohn & Foss (2008, h. 205) mendefinisikan mengenai hasrat 

tersebut dengan istilah face, dan kinerja face yang dikembangkan dengan 

pasangan disebut sebagai facework. 

Pada penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana tahapan atau proses 

pengembangan hubungan persahabatan sesuai dengan teori manajemen identitas 

antara penyandang tuna netra dan non tuna netra sebagai fenomena intercultural 

relationship. Selain itu selama ini penelitian mengenai manajemen identitas hanya 

berada pada wilayah proses pengembangan hubungan persahabatan yang memiliki 

perbedaan etnisitas. Seperti pada penelitian Ortega et al (2008) yang meneliti 

perkembangan hubungan antarbudaya mahasiswa internasional dari Amerika 

Serikat, Armenia, Cile, Cina, Kolombia, Inggris, India, Jepang, Korea dan 

Polandia. Penelitian persahabatan antarbudaya juga dilakukan oleh Lee (2008) 

yang meneliti persekutuan persahabatan antarbudaya antara mahasiswa Amerika 

dengan non Amerika, penelitian ini berusaha untuk mengungkap tahapan dan fase 
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transisi pembentukan identitas relasional yang membuat mahasiswa beda budaya 

tersebut melanjutkan hubungan persahabatannya. Penelitian oleh Susilo (2012) 

mengenai bagaimana pasangan suami dan istri berbeda budaya antara budaya 

Jawa dan Toraja membentuk identitas dalam pernikahan. Berdasarkan beberapa 

penelitian tersebut teori manajemen identitas belum mengkaji pada wilayah 

perbedaan budaya dari segi kelas sosial tertentu, terlebih Lee (2008) 

merekomendasikan untuk dilakukannya studi-studi teori manajemen identitas 

dengan kelompok sosial yang termarginal seperti kemampuan fisik/kecacatan. 

1.1 Rumusan Masalah  

  Berangkat dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: Bagaimana manajemen identitas dalam pengembangan 

hubungan antarbudaya antara penyandang tuna netra denga non tuna netra? 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang diharapkan adalah untuk mengetahui, menjelaskan 

dan menganalisis bagaimana proses manajemen identitas dalam pengembangan 

hubungan antarbudaya antara penyandang tuna netra dengan non tuna netra. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini menambah variasi penelitian khususnya dalam 

manajemen identitas dengan melihat hubungan persahabatan yang berbeda 

budaya, budaya ini tidak dilihat dari segi etnisitas, tetapi dari sisi kelompok 

sosial yang termarginal seperti penyandang difabel. 
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1.3.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat mengetahui kehidupan tuna netra dalam perspektif tuna netra 

itu sendiri, sehingga dapat mereduksi bias. 

b. Mendorong munculnya toleransi dan saling menghargai antara 

penyandang difabel dan non difabel melalui hubungan persahabatan.
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