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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

 Dengan adanya pembahasan mengenai Berdana Perspektif Vihara 

Buddhayana Dharmawira Centre di Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Deskripsi Berdana Bagi Vihara Buddhayana Dharmwira Centre adalah segala  

aktivitas social keagamaan yang bertujuan untuk menolong sesama manusia 

dengan mengharap ridho Tuhan. Sedangkan bentuk-bentuk berdana di 

ViharaBuddhayanaDharmawira Centre adalah kegiatan sosial seperti donor 

darah, pengobatan gratis dan pemeriksaa nmurah, pembagian sembako untuk 

meringankan warga yang membutuhkan, bazar murah, sekolah umum, yaitu  

sekolah untu kanak-anak dan remaja yang mengajarkan pengetahuan agama 

Buddha, dan wusyu. 

2. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Berdana Vihara Buddhayana 

Dharmawira Centre adalah: 

a. Masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut, mereka sangat antusias dan 

senang karena kegiatan sosial yang dilakukan di Vihara ini umumnnya 

positif dan dapat membantu mensejahterakan warga tanpa membeda-

bedakan asal daerahdan agama.  

b. Masyarakat yang belum mengikuti kegiatan tersebut dibagi menjadi dua: 

Pertama, Masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang 
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kegiatantersebut, umumnya mereka bersikap toleran selama kegiatan 

tersebu tadalah positif. Kedua, masyarakat yang sudah mengetahui adanya 

aktivitas sosial keagamaan di Vihara akan tetapi tidak mengikuti karena 

beberapa hal seperti, tidak mendapatkan kupon undangan dari pihak 

Vihara, belum pernah melakukan kontak langsung dengan pihak Vihara 

sebelumnya, mereka senang akan tetapi  merasa ragu untuk mengikutinya. 

 

B. Saran-Saran 

 Berdasarkan penulisan pada skripsi ini, penulis  memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Dengan adanya aktivitas social keagamaan yang dilaksanakan oleh pihak 

Vihara Buddhayana Dharmawira Centre, khususnya bagiumat Buddha agar 

dijadikan kesempatan ini sebagai wadah untuk menjalankan perintah agama 

dalam kegiatan berdana. 

2. Dengan adanya partisipasi masayarakat yang berlainan agama dalam aktivitas 

social keagamaan di Vihara Buddhayana Dharmawira Centre diharapkan 

dapat terjalin hubungans osial keagamaan yang harmonis 

3. Dengan adanya beberapa batasan dalam agama khususnya bagi umat Islam 

dalam bertoleransi, diharapkan dapat dipahami bagi umat muslim agar 

senantiasa tidak menerjang batasan tersebut. 

 

 

 



 
66 

 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

C. Penutup 

 Alhamdulillah, Segala puja dan syukur penulis  persembahkan kepada 

Allah SWT atas segala taufiq  dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbandingan Agama di UIN 

SunanAmpel Surabaya. 

 Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulallah SAW. Yang 

telah menuntun kita semua menuju cahaya kebenaran, Tidak lupa penulis 

sampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak/IbuDosen, 

Khususnya kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang ikut membantu 

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang 

berlipat ganda. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, maka dengan kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik yang 

membangun sehingga kedepanya terjadi peningkatan dalam menyusun karya-

karya berikutnya. Amiiin,  

 Akhirnya penulis menyampaikan WassalamualaikumWr. Wb. 

 

 

 

 

 


