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A. Latar Belakang l{asalah

Da1an setiap agana yang ada, tuiuan tertin68i dari

pelaksanaan tersebut pada hakekatnya hanya uenginginkan

tercapainya kebahagiaan. Begitu pula dengan AEana fslau

dan Hindu Dharura, bekeria dengan sekuat kenanpuan bagi

para peureluknya secara lahir dan bathin deni tercapainya

heba-hagian tersebut.

Dalam. Islan, kebahaE ian tersebut dipahani dan

diartihan secara berbeda-beda oleh para peaeluknya

sesr:ai dengan kadar kenanpuan dan daya inteleknya mas-

inE!-uasin€. Dalam memahani makna hakiki drrri kebahagian

itu, peneluk Islan dapat diklaslfikasikan neniadl dua

kelompok, di satu pihak, uereka uengusahakan pelaksanaan

syari'at Islan secara najarr Ep8 adanya sesuai dengan

tuntunan Allah dan Rasu1. Kebahagian tertinggi nenurut

kelompok ini diartikan sebagai surga. Haka praktis

tuJuan inilah yang tertinggl dari kehidupannya. Dalan

pelaksanaan syari'at agana, adalah untuk mencapai surga

atau minimalnya, punya tendensi sebagai . i. pen0ega-

han dari azdab neraka. Yang leblh unun laEi, penghan-

baannya hepada Tuhan didasari oleh edialisune untuk

uoenperoleh kebahagiaan di alau Akhirat berupa surEla.
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$eawrtt'a.ra- di lain pikrak mereha belun puas dengan

heba"hag iaarr sebaEiaiura'na yang diart ikan oleh ke lonpok

pertarta' BaEi Llelorrpok ini' kebahagiaan tertinEBi bukan-

la.h surga, da-n a-palagi hebaha'Efiaan duniawi' tetapi adaldh

si penbuat kabahagiaan itu sendiri' yakni A1lah' Mereka

alia.n merriJa.patkarr kebahagia.a.n seiati apabila marrpu nende-

L;abkanciiridansampaihepadaAllah'DenElaniniotomatis
ja.lan yB-ng, ditempuh pun ta'urpak tebih ekstrin dari seke-

rJar pe lalisa.rraan syar i 'at sieeara wai ar sebagaimana yan€

rli lalir.i!"arr o Ieh ke lorrpok pertama di atas ' Ke lonpok yang

kedua irr i cialaur Is lan d ikenal denBan ist i 1ah f ahan

Ta"sawuf ' senerrtara ke lompok yang pertana dapat iuBa

clisebu L ?,e1ompok oterLE Islan biasa' Dengan meninjau

f.ermirroloEi suf i serrdiri, helompok pertama dikenal sebu-

tarr"orartEla!?am"'sementarakelompoksatunyasebaElai
"or8.ng fi.fll-l5r-1s" . Derrikianla'h seeara ga'ris besar nengenai

arll l',ebahaliaarr dalam Islam'

Selainnenurutlslaur,aEramaHindusenuapemeluk-

rryasepakatbahwakebahraBiaanituterletakpadaHoksa'

l,a.krri situasi bersa.t]fnya seseoranE! harrba dengan Tuhan-

nya.HalinisejalarrclenEiarrBagawadgitayanBurenyebutkan

"Sesungguhnya kebahagian tertinggi kita pada yogi vanE

pikiranrtya tentranr, clanai' YanB hawa nafsunya tiada

lagi, t iada nocla, bersatu dengan brahrman" ' 
1
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Sedangkan terhadap surga, hal lni lebih dlke-

sanpingkan dart pada noksa itu sendiri. $ebab nenurut

keyakinan Hindu bisa saia 6esBorang itu uendapatkan

surEla, tetapi apabila tidak neneapal nok6a la hanya

sebentar saja setelah kenatiannya ngnlknati sur$a dan

denElan sabar la harus nau nenerina kenyataan bahwa

dirinya akan terlahir keuball ke alau dunia'

Penulis dalau skripsi ini sengaia in8in nengana-

lisa perbandinElan antara Islau dan Hindu Dharna, tidak

nelibathan unsur-un5ur penbahasan selain kedua a[ana

tersebut, nauun tidak berartl eengikut sertakan keselu-

ruhan unsur-unsur aga$a yang dlnaksud, nelainkan 3en-

batasi pembahasan secara konperatif, dalan kaitannya

denElan Tuha.n yang nneiadi satu-satunya tuiuan dan keba-

hagiaan tertinggi adalah lebih tepat apablla Islan

diperbandingkan dengan Hindu Dharna.

B. Runusan llasalah

Sesuai denEfan iuduL skripsi ini, naka penbahasan

penulis batasi sebagai berikut :

1. Apa penElertian tugas hidup nanusia uenurut Agana

Islam dan Hindu Dharna.

Z. Apa pengertian kebahagiaan nenurut Agana Islan dan

Hindu Dharua.

3. Bagaiuana cara nnecapai kabahagiaan nenurut Agaua

Islaur dan Hindu Dharna.



C - Penegasart Judul

Skripsi irri beriudul "KEBAHAGIAAN HENURUT AGAHA

ISLAH DAI,I HINDU DHARMA". Untuh mengetahui pengert'ian

da.ri juclul di atas perlu dijelaekan pengertian kata-

kata ya.ng tereantun dalam haliuaat tersebut, haI ini

untuk nrenElhinda.ri henrungkinan kesalah-fahanan dan keke-

liruan dalaur menehami iudul di atas.

Ada.pun istilah yang perlu diielaska.n adalah seba-

gal berikut :

KeY: a ha p.; t a-a.rL ad a l a. h

Lie tent

ga.n;

b at I-r in

bahagia, kesenangan dan

( lahir batin); keberuntun-

yang berr;if at lahir

perasaan

ranan hidup

kejujuran
?

Agama Is}a.n adalah agama. Allah yang diturunkan kepada

Rasul-Nya, seiak Nabi Adan hingga Nabi

terakhir Huharnmad Saw. sebagai Nabi akhir

zaman, beliau diutus dengan membawa syari'at

ya.ng sempurna, untuk seluruh nanusia sePan-

iang "r*rr,.3

Hinflu Dha.rma. a.dalah diartikan sebagai Agana Hindu yang

i:::'i.i:,.i:.'iij...,'.r,, i:::.i:.i -i:,:.:. i;il::i:'1 i..i,ii.r .1.':r;)'::l .l , l'ial, ./lLi

jli,:,t-;i ir..ii rr..i r....i.,r i.. ,, l. i: ,, 1 ':;ir]..:' . l i;i .i. ,' ili-1.
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rlianut 'li Jawa (bali) atau orang Jawa yanB

beragana Hindu '4

Sete}ahrnenelitipengert,ianistilahdalarrjuduldi

atas dapat disimpulkan bahwa dengan skripsi ini penulis

berusaha" neapelaia-ri, meneliti ' serta nenbandingkan

tentarrgi [i.ebahaEiiaan nenurut Agama Islan dan Hindu Dhar-

trla. .

Alasan Henilih Judul'

Ada.punyangnendorongpenulisureuri}ihjudulini

t.

adalah:

1. Aganrs IsIa.rn da-n H

besa.r duriia, dart

,li.; j-i:,.,, fj

il {,. i.i o ,.i i'l l' .ri i' 't. 
":l 

,,

indu Dharma ternasuk kelonpok agana

keduanya mempunyai aiaran tentanEi

hebaha€ iaan -

ArJa.nya E.nggapan ba.hwa. agarta Hindu adalah agama yang

berrrula clari traclisi dari suatu banElsa yang kenudian

nrenj adi a.g,zLwra yang benar-benar diperhitungkan diunuka

bunri ini, nerrpurtyai usia yang tertua dari sekian

ba.nyah ae,rima tua di dunia, tidak terkecuali Islam'

Jadi clalam hal ini penulis s&ngat tertarik untuk

meribandingkan ienis agaaa budaya dengan agama wahyu

ntengenai tuiuan akhir urasing-masinB agama tersebut '

Helihat F.ondisi bangsa Indonesia yang sedang melaksa-

j:.:11:1i.i i:lrl i:r'riri:l n !"'',tll.L...[i.'*.+.1.1il I l.'il.i j*l.i

l,'::i ':1.i. " ir'* l. ,, .1.:;i:;l{"'i

irjilil[]*.*. I;lt:rrt j. k e
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nakan petsbanglunan dalau segala bidang. Penulis nerasa

peubahasan ini perlu, dinana aElaila Islan dan Hindu

Dharura mempunyai peranan doninan dalan aensukseskan

pembanElunan untuk menbentuk uanusia yang berkwalitas

dan aga.mis sesuai ajaran agaea uasinEf-nasing. Aiaran

kedua agana tersebut berpotensl dan saua-sana rtenga-

jarkan tentang eara-cara neneapai kebahaEiiaan b*gi

penElanutnya.

E. Tujuan Yang fngin Dicapai

Adapun yang ingin dieapai oleh penulis adalah

sebagai berikut :

1. Untuk Eengetahui tugas hidup nanusia uenurut ajaran

a.ga.ma Islam dan tlindu Dharuna.

2. Heneperoletr Etraubaran y&ng jelas tentang kebahaEiaan

menurut agauta Islam dan Hindu Dharna.

3. Untuk nengetahul eara uencapai kabahaEliaan nenurut

agama Is1au dan Hindu Elharna.

E. Sunber-Sunber Yang DigUnakarr

Suurber-sumber yang digunakan oleh penulis dalan

penyelesaian skripsi ini adalah bersunber kan pada riset
kepustakaan yaitu dengan menganbil bahan-bahan atau

nateri dari buku-buku yang ada hubungannya dengan perna-

salahan. Diarrtaranya adalah sebagai berikut :

Agus Hakin, Perbandingan Artana, DiponeEloro, Ban-
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dung, 1890

Jama.luddin Kaf ie, Ke-hg,hgg.i8aB neuurut oanrlqntran

Islan, Bina Ilnu, Surabaya, 1983.

G. Pudja, BhagpwarlEtt ta (Panaan Gita), Haya sari,

Jakarta, 1885

K.H.!1. AIi Usman - tl.A.A. Dahlan- H.l{.0. DahLan,

Hadits oudsi, Diponegoro, BnadunB, 1996.

Harun Hadiwiyono, AEana Hindu dan BUd,ha, BPK,

Gunung iluIia, Surabaya, 1994.

HAI'{KA, Lasanlu.f,. t'ledern, Pustaka panJiuas, Jakarta'

189CI.

Sri Snani Sivananda, Intipaf i Ajaran H.Lld.lL, Para-

mita, Surabaya, 1993.

Drs. Nasuddin Razak, Dig.nul Islan, Al-Ha'arlf ,

Bandung, Cet. fI, 1983.

Dep. Agana RI., Al-Our'an dan terienahnva, Pener-

bit Hahkota, Surabaya, 198?.

Par isada Hindu Dharua, Upatlata Tentaqg

Siaralr. 4iaran Agana Li.EdtL, Denpasar, 198?.

G. llethode dan Sistinatika Penbahasan

Hethode vang diEfunakan dalau Penbahasan skripsi lni

adalah dengan nenggunakan methode-uethode sebagai beri-

kut :

1. Hethode Induktif

Hengunpulkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan

masalah yanEf penulis bahas, kemudian Penulis nenarik
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kesinpulan dari fakta-fakta tersebut, maksudnya dari

fahta yarrg khusus ditarik kepada yang u&un.

?. Hethode Deduktif

Hethode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus,

peristiwa yang kongkrit, laIu dari peristlwa dan

fakta yang khusus itu ditarik Eleneralisasi yang

eempunyai sifat uauul.

3. Hethode Konperatif

Hethode yang digunakan untuk nensari sogi-segi perbe-

daan dan persamaan

Ada.pun sistiuatika dalan Penulisan skripsi ini
penulis susun dalan beberapa bab terdiri dari sub bab,

yaitu :

Bab perLama tentanEl pendahuluan yang berisi : Latar

BelakanE!, Penegasan Judul, alasan neuilih iudul, Tuiuan

yang inBin dieapai, Sunber-suuber yang dipergunakan,

l{ethode dan sisitimatika penbahasan.

Bab fredua tentang Tujuan hidup nenrut agama Islam yang

berisi : Pengertian tentanEl tugas hidup aenutut agaua

Islan, penElertian kebahagiaan nenurut agaua Islan, dan

cara mencapai kebahagiaan.

Bab Ketiaga tentang tujuan hidup nenurut agana Hindu

Dharna yang berisi : PenElertian tetang tugas hidup

nenurut Hindu Dharrra, pengertian kebahaEiaan nenurut

Hindu Dharrra dan cara meneapai kebahagliaan,
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Bab keeupat tentang analisa yang terdiri : Persanaan dan

perbedaan.

bab kelirra berisi kesinpulan, saran-saran dan penutup.


