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BAB V
PEI\UTUP

A KESII\4PULAN
Dengan selesainya penulisan skripsi ini dapatlah penulis simpulkan bahwa:

Irnan nterrunrt islam adalah suatu pengakuan dalam hati terhadap

kebenaran

kebenaran Islam -vang pengakuan itu selanjutnya dinyatakan dengan ikrar lisan serta
direalisasikan dalam bentuk pengamalan ajaran secara fisik. Sedang menurut aiaran
Budha saddira adalah keyakinan atas kebenaran pandangan hidup sendiri. Kedudukan

Iman dalam lslam dan Sadciha dalam Budha sangat penting sekali, karena sebagai
dasar yang dapat menumbuhkan pengamalan agama, etika atau akhlak yang baik.
2

Pengaruh lman dan Saddha bagi pemeluk masing-masing agama sangat baik rian akan

memperteguh keimanan agamanya.
J.

Inran dan Saddha terciapat perbedaan dan persamaan, yang

kedua-duanya

mempercayai dan meyakininya, tetapi Iman dalam Islam harus wajib untuk petcaya

tentang rukun Iman, sedangkan dalam Budha sebelum mereka melihat dan
mengalaminya secara nyata dan benar, maka kepercayaan

itu belum

sepenuhnya

untuk dipercaya dan diyakini.

B.

Saran-saran

Masalah kepercayaan adalah masalah yang berhubungan dengan hati, untuk menjaga agar
kepercayaan itu tetap teguh dalam hati, maka penulis sarankan:

l.

Bagi umat muslimin

/ Islam hendaklah

memperteguh keimananny4 karena iman

adalah yang memberi warna dan nilai terhadap amaliyah-amatiyah lainnya.

fuabila
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Selain itu
lman tersebut rusak, maka akan mempengaruhi nilai amaliyah tersebut

juga hendaklah umat Islam tidak mudah tergoyahkan oleh ajaran-ajaran lain selain
ajaran agama Islam.

Bagi mahasisrva L-lshuludiiin jurusan perbandingan agama hendaknya mempelajari
pandangannya,
agama lain untuk menanibah ilmu pengetahuan dan memperluas

dari satu sisi
dengan tidak berpandangan parsial, maksudnya kita tidak melihatnya
prinsip "agree in
saja. misaln),a dari kekurangan atau kelebihannya saja. Karena itu
agamadisagreemenr" haruslah dijadikan metode didalam mengkaji dan mempelajari
agama lain
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Penutup
Dengan mengucapkan Alhamdulillahi

rabbil 'aiamin,

penulis bersyukur kepada Allah

Swt. yang telah memberikan taufig serta hidayahnya, sehingga penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Sebagai manusia dengan keterbatasan dan kemampuan sehingga kemungkinan tidak
terlepas dari kekurangan, kesalahan dan kejanggalan-kejanggalan di sana-sini. senantiasa
dengan dada yang lapang penulis harapkan saran serta

kritik yang membangun

guna

perbaikan lebih lanjut dari semua pihak demi kepentingan pribadi khususn.va dan dan
kepentingan semua pihak pada umumnYa
Semoga penulisan skripsi

ini

besar guna dan berfaedah bagi penulis khususnya, dan para

pembaca umumnya

Akhirnya hanya kepada Allah Jualah penulis mengadu, mudah-mudahan selalu
menerangi penulis unruk meraih kemajuan yang bermanfaat dalam mengarungi hidup
menuju kebahagiaan lahir dan bathin didunia dan diakhirat nanti, Amiin

Penulis
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