
BAB V

KESIMPULAN, SARAN.SARAN DAN PENUTUP

,4. Kwimpulan

Dengan solesainya. pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. patgertian keuratian dalam pandangan a.gama Buddha dan Ielam mempunyai

perbedann Dalam ryamaBuddha kematian berarti berakhirnya kehidupan organ

tubuh firanusia dengan hancunya badan atau jasmani. Sedang dalarn Islam

kematian yaitu perpisahan antara roh dan jasad.

Mengenai hakekd kematian antara agama Buddha dan Islam mempunyai

pengertian yarlg sarna. Pada hakekatnya kematian adatah proses perpindahan

manusia dari alam yarng satu kepada alam yang lain. Tapi kefiranya berbeda

tentang alam.

2. Dalam pandangan agflrna Buddha dan Islam kehidupan eesudah mdi adalah

baugkitnya kenrbali manusia untuk mela{utkan kehidupam guna mencapai

tujuan yang diinginkan. Dalam agama Buddha tqiuan itu adalah tercapainya

kebahagiaan berupa nibbana yang kekoal. Sedang hlam yang ingin dicapai

Bds"lah kebalragiamr berupa keuikmatar surgr yang kekul dun ini bisa dicapai

atas keridhaan AIlah.

3. Persamaffr antara Buddha dan Islam tentang kematian dan kehidupan sesudah

mati adalah keduanya Bama-Eama menganggry bahwa kematian padahakekatnya
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adalah proses perpindatran manusia dari alam yang satu kepada alun yang lain.

Perbedaan antara keduanya, sgarna Buddha dan Islarq tentang masalah kema.tian

ndalah kalar dalam aganls Buddha kematim berati berukhirnya kehidupan organ

tubuh manusia dengan hancrurya baclan atau -iasmani, sedang dalarn lslart

1;*nr'rrl.ian iuiulnh perpiuahan antara ruir dan jasad.

B. Saran*urafi

Dalam hat ini tentu semua pihak menginginkan agar nanti bisa mencapai

kebahagiaan sesuai dengnn apa yang diinginkan yaitu kebahagiaan yang abadi.

Untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

L Keparla semuapihak yang ingin memiliki pengotahuan tontang kematian serta hal

ilrwal yang bersangkutan dongrmnya, maka. hendaklak mompelajari buku-buku

keagarnaan yalg membahas rnasalah itu, selanjutnya membandingkan antara

qiaran agama yang satu dengan ya.ng lainnya

Bila hal itu dilakukrur deugur jujur, terbuka dan didasarkan pada pemikiran yang

rasional, maka nantinya akan ditemukan qiaran yang pating benar antara yang

satu clengau yang lainnya"

2. Kepada semua pemeluk agama terutama umat Islam, penulia menyarankan egar

ruempersiapkan diri dan memperbanyak bekal yang baik untuk menghadapi

kehidupannya di akhirut sehingga bisn mencapai kebahagiaan.

Pesiapan itu dilakukan dengan jalan mematuhi semunperintah-porintah Allatr dan

rnenjauhi segala larangan-Nya dengan hati yang ikhlas demi mencapai keridhaan

Allah, dan bukan karenayang lain.
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C. Peruuup

Dengan selesainya penulisan stripsi id, penulis mengucapkan Al-

Hamctulillahi Rabbil 'Alarnin karena serunggrrhnya atas kehendak Allah semua ini

terwujud dan berkat rahmat-Nya penulisan skipsi ini dapat terreleraikan, walanpun

mengalatri trerbagai harnbatan, rBruuil pada dasarnys Bemus itu merupakan ujian

yang harus dilalui,

Tidak lrrya apabila di dalan slaipsi ini terdapat banyak kekurangan dan

kesalahan, penulio mohon agar sekiranya pembaca sudi untuk membetulkannya"

Kemudian penulis iringi do'a mudah-mudahan rkipsi ini borguna dan bermanfaat

bagi p*nulis dan penrbaca di daluu hidup sebelum dan sesudah urati.

Akhirnya. hanya kepadaAllah penulis mohon petunjuk dan pertolongan serta.

ampunan. Semoga Allah mericlhzu apa yang penuliu lakukan dan uemoga Allah

selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya Amien.


