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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indera merupakan bagian yang sangat penting dalam diri manusia. Hal itu 

disebabkan karena indera bagaikan jendela bagi jiwa, di mana melaluinya 

gambaran-gambaran, konsep atau pengetahuan mengenai suatu objek eksternal 

masuk ke dalam pikiran manusia.
1
 Indera juga alat yang menghubungkan suatu 

objek eksternal individu dengan bagian internalnya. Dengan demikian indera 

memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam membentuk pengetahuan, termasuk 

kualitas atau kebenaran dan kekeliruan dalam memahami sesuatu hingga 

mendorong lahirnya sebuah perbuatan. 

Manusia sendiri diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk 

mengabdikan diri hanya kepada-Nya.
2
 Selain itu, manusia juga dipercaya sebagai 

khalifah untuk memakmurkan bumi.
3
 Mengingat tugas dan kewajiban tersebut 

berat dan sulit, maka tentu saja untuk mencapai keberhasilannya manusia 

memerlukan perlengkapan yang cukup, baik dan serasi, yaitu serasi dengan 

manusia dan tugasnya.
4
 Dalam hal ini Allah tidak berlepas tangan begitu saja, 

melainkan manusia telah dibekali dengan penciptaan bentuk yang sebaik-baiknya 
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dibandingkan makhluk Allah yang lain.
5
 Manusia dilebihkan baik fisik maupun 

psikis. Dari segi fisik manusia dibekali dengan panca indera berupa mata sebagai 

indera pengelihatan, hidung sebagai penciuman, telinga sebagai pendengaran, 

lidah sebagai pengecap dan kulit sebagai peraba. Sedangkan dari segi psikis, 

Allah melebihkan manusia dengan dilengkapi dengan akal pikiran.
6
 

Meskipun demikian, Allah memiliki otoritas untuk memberikan apa saja 

yang dikehendaki kepada hamba-Nya, termasuk dalam masalah panca indera. Hal 

ini ditandai dengan kenyataan bahwa tidak semua manusia terlahir dalam kondisi 

yang sempurna keadaan fisik maupun psikis. Atau boleh jadi seseorang terlahir 

dengan sempurna fisik dan psikisnya, namun dalam perjalanan hidupnya terjadi 

sesuatu yang menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi fisik maupun psikis tersebut, 

yang selanjutnya disebut dengan cacat atau penyandang cacat. 

Penyandang cacat, dalam kajian ilmu sosial secara umum merupakan 

sebuah sebutan untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau 

non-fisik. Secara umum penyandang cacat terdapat tiga jenis, yaitu pertama, 

kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan 

tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari 

tunagrahita,  tunalaras dan autis.  Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka 

yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.
7
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Penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat yang beragam, istilah 

yang digunakan untuk penyebutannya pun sangat beragam. Kementerian Sosial 

menyebutnya sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional 

menyebut dengan istilah orang berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian 

Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.
8
 Belakangan muncul pula 

penggunaan istilah disabilitas dan difabel.
9
   

Banyaknya istilah-istilah untuk menunjukkan keberadaan kelompok 

penyandang cacat ini, seharusnya juga disertai dengan perlakuan dan perhatian  

yang baik kepada mereka. Namun pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat 

yang memandang “sebelah mata” para penyandang cacat. Adanya stigma negatif 

serta stereotip
10

 kepada penyandang cacat pun masih banyak berkembang dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berbagai bentuk diskriminasi pun kerap kali 

dialamatkan kepada para penyandang cacat, mulai dari bulliying, dikucilkan, 

rendahnya pendidikan serta minimnya lapangan pekerjaan.  Meskipun pada 

tatanan global, sudah mulai muncul kepedulian terhadap kelompok ini. Hal ini 

ditandai dengan ditetapkannya tanggal 3 Desember sebagai Hari Penyandang 

Cacat Sedunia, akan tetapi nampak belum tersosialisasi dengan baik sehingga 

belum diketahui oleh semua masyarakat. 
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Kajian mengenai keberadaan kelompok ini menjadi penting mengingat 

jumlah mereka yang cukup besar. Berdasarkan data Data dari Badan Kesehatan 

Dunia WHO, Bank Dunia dan International Labour Organization (ILO) mencatat, 

jumlah kelompok difabel saat ini sekitar  15 persen dari populasi dunia atau 

sebanyak satu milyar orang. Sementara paling sedikit terdapat 785 juta 

penyandang difabel masuk dalam usia kerja. Di Indonesia sendiri, berdasarkan 

data Pusdatin Kemensos sampai tahun 2010 jumlah penyandang difabel mencapai 

11.580.117.
11

 Maka perlu kiranya ada sebuah kajian dengan pendekatan 

keagamaan, terutama agama Islam melalui kacamata al Qur‟an. Sehingga 

diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi peletakan dasar-dasar teologis dalam 

upaya memposisikan keberadaan penyandang cacat sebagaimana seharusnya. 

Berbicara mengenai penyandang cacat, al Qur‟an yang notabene adalah 

petunjuk bagi umat manusia,
12

 juga mengakui akan eksistensi penyandang cacat. 

Hal ini terlihat dari adanya term-term yang menunjukkan makna tersebut. Setelah 

ditelusuri dari terjemahan al Qur‟an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama 

RI, maka ditemukan kata bisu (tunawicara) yang didenotasi oleh kata shummun, 

tuli (tunarungu) yang didenotasi oleh kata bukmun, buta (tunanetra) yang 

didenotasi oleh kata „umyun, misalnya disebutkan dalam surat al Baqarah [2]: 18: 
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“Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan 

yang benar)”.
 13

 

Dalam ayat di atas, penyebutan kata tuli, bisu dan buta adalah untuk 

menunjukkan makna dalam konteks negatif dan bukan dalam makna kecacatan 

fisik, yaitu mereka yang tidak beriman, taat dan memiliki sifat munafik.
 14

 Mereka 

tidak mendengar, tidak melihat dan tidak pula berbicara dengan kebenaran.  

Makna serupa juga ditunjukkan dalam firman Allah surat al Isra‟ [17]: 72: 

                    

  “Dan barang siapa buta (hatinya)di dunia ini, maka di akhirat dia akan  

buta, dan tersesatr jauh dari jalan (yang benar)”.
15

 

Ayat al Isra‟ [17]: 72 di atas merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya 

(ayat 71) yang membicarakan balasan di akhirat terhadap amal perbuatan manusia 

ketika hidup di dunia. Yaitu jika selama di dunia manusia itu “buta” dari hujjah, 

dan ayat-ayat serta keterangan dari Allah, maka di akhirat kelak ia pun akan 

mendapati dirinya dalam keadaan buta pula.
16

 

Pada ayat lainnya digunakan pula diksi a‟raj untuk mendenotasi  pincang 

(tuna daksa), misalnya disebutkan dalam surat al Fath [48]: 17: 
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  “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang 

pincang dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). 

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan di azab-Nya 

dengan azab yang pedih”.
17

 

Berbeda dengan surat al Baqarah [2]: 18, kata a‟ma (tuna netra) dan a‟raj 

(tuna daksa) pada surat al Fath [48]: 17 ini disebutkan dalam konteks yang netral, 

yaitu berita mengenai adanya keringanan bagi orang-orang penyandang cacat fisik 

untuk tidak mengikuti perang.
18

 Melalui ayat ini pula, nampak bahwa Allah SWT 

dan Rasul-Nya melalui al Qur‟an memberikan perlakuan yang khusus kepada 

penyandang cacat dalam konteks perlindungan. 

Ayat lain yang senada dengan makna ayat surat al Fath [48]: 17 

diantaranya adalah surat „Abasa [80]: 1-3: 

                          

 “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena datang 

seorang buta kepadanya. Tahukan kamu barangkali ia ingin 

membersihkan dirinya (dari dosa)”.
19
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Ayat ini oleh mayoritas mufassir dipahami sebagai bentuk teguran Allah 

SWT kepada Rasulullah SAW terkait dengan sikapnya yang tidak menaruh 

perhatian terhadap seorang penyandang cacat yang datang kepadanya karena 

tengah berhadapan dengan para pembesar Quraisy.
20

 

Melihat beberapa contoh dari ayat-ayat di atas, nampak ada perbedaan 

penggunaan diksi yang mendenotasi penyandang cacat dalam al Qur‟an dengan 

pembahasan yang ada dalam kajian ilmu sosial konvensional, yang lebih 

ditujukan pada orang yang tidak memiliki ketidakmampuan fungsi indera fisik 

dan mental yang berpusat di otak. Sedangkan al Qur‟an menggunakan term-term 

yang menunjukkan keberadaan penyandang cacat dalam al Qur‟an tidak hanya 

konteks kekurangan fisik melainkan juga keimanan. Selain itu nampak pula 

adanya kekhususan perlakuan terhadap para penyandang cacat dengan 

pembebanan hukum yang berbeda pada mereka. 

Fenomena sosial yang terjadi saat ini adalah banyaknya orang yang 

menjadikan meminta-minta sebagai profesi, dan bukan disebabkan oleh 

ketidakmapuannya berusaha. Tidak jarang dari para peminta-minta itu yang 

menjadikan kecacatan fisik menjadi alat penarik simpati dan belas kasihan orang. 

Baik benar kecacatannya atau tidak (dibuat-buat atau berpura-pura cacat).
21
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Selain itu, persoalan juga muncul berkenaan dengan dimensi hukum 

individu-individu dengan kecacatan non fisik, seperti tunagrahita, tunalaras dan 

autis. Apakah kelompok ini termasuk pada kategori orang-orang yang dibebani 

dengan hukum (mukallaf) ataukah tidak. Tentu saja hal semacam ini perlu 

dicarikan jawaban dan  problem solvingnya, di antaranya adalah dengan 

melihatnya dari kacamata al Qur‟an dan hadis, sehingga akan didapati sebuat 

dasar pijakan teologis mengenai persoalan penyandang cacat ini, baik secara 

sosial maupun hukum. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai penyandang cacat yang dilihat dari kacamata al Qur‟an 

yang dirumuskan dalam judul: KONSEP PENYANDANG CACAT DAN 

EKSISTENSINYA MENURUT AL QUR’AN DAN HADIS. 

 

B.   Penegasan Istilah 

 Agar penelitian judul penelitian ini dapat dipahami dalam kerangka yag 

sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis, maka perlu adanya penegasan 

terhadap istilah-istilah yang termuat dalam judul sebagai berikut: 

1. Konsep, menurut Kamus Bahasa Indoensia berarti  ide atau pengertian yg 

diabstrakkan dari peristiwa konkret; pengertian; pendapat (paham).
22

 Maka 

                                                                                                                                                               
50.00,00 dalam waktu dua jam saja. http://m.tribunnews.com/metropolitan diakses pada tanggal 11 

April 2017. Seorang pengemis dengan mengesot dapat meraup penghasilan sebanyak Rp 4,5 juta 

dalam sebulan, http://m.tribunnews.com/metropolitan diakses pada tanggal 11 April 2017 
22

  Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 748 

http://m.tribunnews.com/metropolitan
http://m.tribunnews.com/metropolitan


9 

 

konsep yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah ide-ide, 

pengertian serta pemahaman mengenai penyandang cacat menurut al 

Qur‟an dan hadis. 

2. Penyandang cacat adalah orang yang memiliki kekurangan sehingga 

menyebabkan kurang sempurna baik pada fisik maupun non fisik, seperti 

buta, tuli, bisu, pincang, autis, tuna grahita dan sebagainya. 

3. Eksistensi berarti keberadaan
23

, maksudnya adalah kedudukan seseorang 

di lingkungan masyarakatnya. Adapun yang dimaksud dalam judul 

penelitian ini adalah keberadaan dan kedudukan penyandang cacat di 

tengah masyarakat baik dalam dimensi sosial maupun hukum menurut al 

Qur‟an. 

 

Berdasarkan penegasan istilah-istilah di atas, maka yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini “KONSEP PENYANDANG CACAT DAN 

EKSISTENSINYA MENURUT AL QUR’AN DAN HADIS” adalah 

pengertian dan pemahaman mengenai orang-orang yang memiliki kekurangan 

baik fisik maupun non fisik, baik dimensi sosial maupun hukumnya dalam 

pandangan al Qur‟an dan hadis. 

 

 

 

 

                                                           
23

  Ibid, hlm. 378 



10 

 

C.  Permasalahan 

      1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latarbelakang di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan tema pembahasan 

penyandang cacat dalam perspektif al Qur‟an, diantarannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Berkaitan dengan perbandingan antara ilmu sosial dan al Qur‟an serta 

hadis dalam mengidentifikasi jenis-jenis kecacatan. 

b. Berkaitan dengan bentuk-bentuk term-term yang digunakan untuk 

menunjukkan penyandang cacat dalam al Qur‟an dan hadis. 

c. Berkaitan dengan konteks penggunaan term-term penyandang cacat dalam 

al Qur‟an dan hadis. 

d. Berkaitan dangan eksistensi penyandang cacat dalam catatan historis 

masyarakat sebelum turunnya al Qur‟an. 

e. Berkaitan dengan kedudukan sosial penyandang cacat menurut al Qur‟an 

dan hadis. 

f. Berkaiatan dengan konsekuensi hukum yang mengiringi keberadaan 

penyandang cacat menurut al Qur‟an dan hadis. 
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2. Batasan Masalah 

Dari masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut perlu adanya 

pematasan masalah, agar kajian dalam penelitian ini dapat terarah dengan 

batasan masalah yang tegas. Adapun kajian penelitian ini dibatasi pada 

masalah-masalah berikut: 

a. Konsep dan eksistensi penyandang cacat dalam al Qur‟an dengan berbagai 

jenis-jenisnya sesuai dengan term-term yang digunakan dalam al Qur‟an 

dan hadis. 

b. Konsekuensi hukum yang mengiringi keberadaan penyandang cacat 

menurut al Qur‟an dan hadis. 

 

3. Rumusan Masalah 

Agar arah penelitian ini menjadi jelas dan sesuai dengan latar belakang 

yang telah dipaparkan, serta agar mendapatkan pembahasan yang konsisten 

mengenai objek penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep penyandang cacat menurut al Qur‟an dan hadis? 

b. Bagaimana eksistensi penyandang cacat dalam al Qur‟an dan hadis? 

c. Bagaimana dimensi sosisal dan hukum para  penyandang cacat menurut al 

Qur‟an dan hadis? 
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui konsepsi penyandang cacat menurut al Qur‟an dan hadis. 

b. Mengetahui keberadaan penyandang cacat dalam al Qur‟an dan hadis. 

c. Mengetahui dimensi sosial dan  hukum yang berlaku terkait para 

penyandang cacat menurut al Qur‟an hadis. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pemetaan dan pemahaman kepada berbagai kalangan 

mengenai penyandang cacat menurut al Qur‟an dan hadis yang mungkin 

belum diketahui oleh sebagian orang.  

b. Memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran khususnya dalam studi 

ilmu al Qur‟an dan tafsir, serta memberikan landasan teologi bagi 

penyelesaian probematika sosial terutama yang berkenaan dengan 

keberadaan penyandang cacat. 
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E.  Sistematika Penulisan 

Agar  penelitian ini bisa dilakukan secara teratur dan runtut,  maka 

diperlukan adanya rasionalisasi dan sistematika pembahasan. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini penulis akan membagi kedalam beberapa bab yang saling 

berkaitan.  Selanjutnya bab-bab tersebut akan dibagi lagi kedalam beberapa sub 

bab yang lebih kecil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Bab I yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II yaitu landasan teoritis, berisi kerangka teoritik yang terdiri dari 

pengertian penyandang cacat, istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

penyandang cacat, jenis-jenis penyandang cacat dalam tinjauan ilmu sosial, 

terminologi penyandang cacat dalam al Qur‟an, berisi istilah-istilah al Qur‟an 

untuk menunjukkan keberadaan penyandang cacat, terdiri dari shummun, bukmun, 

„umyun dan a‟raj, himpunan ayat-ayat yang memuat term tersebut dan relevansi 

penelitian. 

Bab III yaitu metode penelitian, berisi jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, teknik pengolahan data dan metode analisa data.  

Bab IV yaitu analisis, berisi, penafsiran terhadap ayat-ayat yang memuat 

term peyandang cacat, analisis tentang konsep penyandang cacat dan 

eksistensinya menurut al Qur‟an dan hadis, terdiri dari  analisis penempatan term-

term penyandang cacat dalam al Qur‟an, konotasi term penyandang cacat dalam al 
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Qur‟an, dimensi sosial dan hukum penyandang cacat menurut al Qur‟an dan 

bentuk perlindungan penyandang cacat menurut al Qur‟an dan hadis. 

Bab V adalah penutup berisi kesimpulan kajian konsep penyandang cacat 

dan eksistensinya menurut al Qur‟an dan hadis serta saran. 

 

 

  


