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BAB V 

PENUTUP 

 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan dari pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai penyandang cacat dalam al Qur’an, dapat diambil beberapa kesimpulan 

(conclution) sebagai berikut: 

1. Penyandang cacat dalam konsep  al Qur’an dan hadis  adalah orang-orang 

yang memiliki kekurangan,  keterbatasan  dan ketidaksempurnaan baik fisik 

maupun non fisik (teologis).  Hal ini sesuai dengan konotasi yang ditunjukkan 

oleh term-term yang menunjukkan keberadaan penyandang cacat dalam al 

Qur’an yaitu: َأْعَمى  (a’mâ) dan َأْكَمه (akmah) untuk menunjukkan makna buta 

(tunanetra), ُبْكٌم (bukmun) untuk menunjukkan makna bisu (tunawicara), ُصٌم 

(shummun) untuk menunjukkan makna tuli (tunarungu), dan َأْعَرج (a’raj) 

untuk menunjukkan makna pincang (bagian dari tunadaksa), dimana 

terminologi tersebut menunjukkan dua konotasi, yaitu  negatif dan netral. 

Konotasi negatif yang ditunjukkan oleh term-term penyandang cacat dalam al 

Qur’an  ditujukan untuk mendenotasi sifat dan sikap orang-orang yang tidak 

beriman, musyrik dan munafik. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka 

mengambil manfaat dari informasi panca indra mengenai ayat-ayat Allah. 

Sedangkan konotasi netral pada term penyandang cacat menunjukkan 

keberadaan penyandang cacat fisik. 
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2. Eksistensi penyadang cacat secara umum diakui keberadaanya oleh al Qur’an 

dan hadis sebagai bagian dari kehidupan umat manusia, baik fisik manupun 

non fisik (teologis). Namun al Qur’an lebih banyak berbicara mengenai 

penyandang cacat non fisik (teologis), sebagaimana terlihat dari banyaknya 

jumlah ayat-ayat yang berbicara tentangnya, yaitu 33 ayat, dibanding ayat-

ayat yang berbicara mengenai penyandang cacat fisik yang hanya 5 ayat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al Qur’an lebih mengutamakan 

dan menekankan keberfungsian organ non fisik (hati) untuk menerima iman. 

Sedangkan untuk ketidakberfungsian fisik (panca indra) tidak terlalu 

dikhawatirkan jika non fisik (hati) nya mampu menerima iman. 

3.  Menurut al Qur’an dan hadis penyandang cacat fisik dan non fisik seta  cact 

teologis memiliki dimensi sosial dan hukum yang berbeda. Dimana 

penyandang cacat fisik oleh al Qur’an dipandang memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dalam tatanan sosial dan hukum. Penyandang cacat 

fisikn(tunanetra, tunarungu, tunawicaa dan tunadaksa)  dikategorikan 

sebagai mukallaf, sedangkan penyandang cacat non fisik (tunagahita, 

tunalaras dan autisme) tidak termasuk mukallaf. Dalam hal-hal dan keadaan 

tertentu semua penyandang cacat fisik maupun non fisik  diberi kekhususan, 

namun hal itu merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap mereka. 

Sedangkan bagi para orang-orang yang cacat teologisnya, al Qur’an dengan 

jelas menghinakan dan mengecam mereka. Dalam tatanan sosial dan hukum 

mereka perlu diwaspadai mengingat kerusakan yang dapat mereka timbulkan. 
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Meskipun demikian al Qur’an tidak menutup diri untuk bersosialisasi dengan 

mereka selama tidak memberikan mudharat. 

 

B.   Saran 

Akhirnya dengan tulisan ini meskipun tidak sempurna diharapkan dapat 

menjadi sumbangan bagi khazanah keilmuan, khususnya bagi kajian terhadap para 

penyandang cacat dalam upaya memberikan hak-hak bagi mereka. Dengan 

harapan keberadaan para penyandang cacat akan dinilai positif dan memacu 

mereka untuk berkiprah dalam kehidupan masyarakat secara umum. Terlebih 

kajian ini berdasarkan pada  doktrinal nilai-nilai al Qur’an, sehingga akan 

memberikan sentuhan yang lebih mudah diterima, terutama bagi masyarakat kita 

yang kental dengan nuansa keagamaannya. 

Selanjutnya, diharapkan akan ada kajian lanjutan terhadap para 

penyandang cacat baik dalam bidang ilmu keislaman maupun keilmuan lainnya. 

Dengan pengembangan kajian terhadap para penyandang cacat dari berbagai 

disiplin imu tentu akan menyempurnakan kajian yang jauh dari sempurna ini. 

 

 


