
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

a. Keadaan abnormalitas seseorang, apapun bentuknya, tidak dapat 

dipisahkan dari proses perkembangan manusia sejak berada dalam 

kandungan, lahir, dan dibesarkan di alam kehidupan dunia. Dengan 

demikian, “waria” adalah sebuah proses yang panjang yang disebabkan 

oleh berbagai macam faktor, baik faktor pribadi secara fisik (dalam hal 

ini adanya ketidak normalan pada kromosom dan hormone) maupun 

oleh faktor lingkungan. Kontruksi sosial masyarakat selama ini melihat 

kehidupan waria selalu identik dengan dunia pelacuran dan prostitusi. 

Persepsi ini secara tidak langsung akan melahirkan pengasingan sosial 

dan penolakan terhadap waria. Hal ini yang sama pula terjadi pada 

wilayah agama, sehingga waria selalu dianggap sebagai penyebar dosa 

dan manusia terlaknat. 

b. Dalam Islam, waria dikenal lewat kitab-kitab fiqih dengan istilah 

Khuntsa, yaitu orang yang memepunyai dua alat kelamin atau kedua-

duanya. Sementara didalam hadist, waria juga dikenal dengan 

Mukhannats ini dibagi menjadi dua, yaitu Mukhannats yang dengan 

kesengajaan. Dalam konteks hadist, keberadaan waria tidak selamanya 

ditolak dan terlaknat. Karena sebenarya hadist melihat waria dalam 

dua kelompok, seorang waria yang secara fisik normal, namun ia 

memaksakan diri untuk menjadi lawan jenisnya. Waria dalam 



kelompok dilaknat rasulaullah. Sebaliknya, seorang yang diciptakan 

sebagai waria tanpa pengaruh dan paksaan sosail, dia tidak termaksud 

orang yang dilaknat..  

B. Saran 

a. Hendaknya masyarakat dapat mengkaji teks-teks normative (Alqur’an 

dan Hadist) khususnya umat Islam, sehingga dapat dikaji atas realitas 

sosial, karena akan terjadi dialetika berkesinambungan antara teks dan 

konten. Dan semangat dasar teks akan tetap hidup dan bisa menjawab 

problem kemanusiaan yang semakin kompleks, termasuk waria. 

Karena agama ajaranyang membaskan manusia dari segala 

ketertindasan, dituntu mampu menjawab segala problem 

b. Kajian  dan penelitian-penelitian bertemakan “gender alternatif” 

seperti ini agar kiranya diberi perhatian khusus bagi semua pihak. 

Meskipun ada beberapa hasil penelitian yang sebetulnya merupakan 

karya ilmiah yang brilian, akan tetapi mereka hanya menjadi bagian 

dari tumpukan samph diperpustakaan usang dan tidak dipedulikan oleh 

para pemegang kebijakan, khususnya dari pihak pemerintah. Oleh 

karen itu, hasil penelitian ini sebaiknya diterbitkan. Ini berguna agar 

bisa dibaca bukan hanya bagi para civitas akademis, akan tetapi juga 

bagi para anggota masyarakat lain yang awam dan selama ini memiliki 

prasangka buruk terhadap kaum waria. Jadi, karya ini dapat digunakan 

untuk mengugurkan beberapa argumen dan cara berfikir masyarakat 

yang kabur dan senantiasa bernuansa stigmatisasi. 
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