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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis deskripsikan pada bab yang

sebelumnya tentang konsep nafsu dalam agama Islam dan Buddha, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Nafsu dalam pandangan agama Islam adalah suatu keinginan atau kehendak

yang terlahir dari dalam jiwa. Nafsu dalam Al-Qur’an mempunyai definisi

yang berbeda-beda. Boleh saja sebagai Tuhan, roh, jiwa, totalitas manusia,

dan sebagai sisi dalam manusia. Nafsu pada substansinya hanyalah satu dan

pada sifatnya dibagi menjadi tiga yaitu nafsu muthma’innah, nafsu

lawwamah, dan nafsu ammarah bissu’. Nafsu muthma’innah adalah nafsu

yang tenang yang mendapat hidayah dari Allah . Nafsu lawwamah adalah

nafsu yang menyesali akan dosa dan kesalahannya manakala nafsu

ammahrah bissu’ adalah nafsu yang selalu menyuruh manusia berbuat

keburukan dan kejahatan. Nafsu boleh dikendalikan dengan melalui jalan

penyucian jiwa. Antara metode-metode dalam menyucikan jiawa adalah

uzlah, berlapar(puasa), kurang tidur, dan beribadah di malam hari.

2. Nafsu dalam pandangan Buddha adalah suatu keinginan atau kehendak yang

merupakan sumber penderitaan dalam kehidupan.  Nafsu atau disebut

dengan tanha adalah penyebab kepada dukkha. Dukkha adalah penderitaan

yang harus dihapuskan atau dilenyapkan untuk mencapai nibbana. Nibbana

adalah kelepasan dari nafsu dan kebahgiaan yang sempurna dari segala
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penderitaan. Untuk mencapai nibbana, nafsu harus dilenyapkan melalui

Delapan Jalan Mulia. Delapan jalan tersebut adalah pandangan yang benar,

niat yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, cara hidup yang

benar, usaha yang benar, berpikiran yang benar, dan meditasi yang benar.

3. Persamaan konsep nafsu dalam Islam dan Budhha dapat dilihat dari sumber

fundamentalnya yaitu Al-Qur’an dan Tripitaka. Kedua-dua agama tersebut

mengakui keberadaan nafsu dalam kehidupan dan ia dapat ditemukan dari

kedua kitab suci tersebut. Selain itu, Islam dan Buddha memandang nafsu

itu mampu mengubah prilaku manusia dan prilaku itu biasanya ke arah

keburukan. Selain itu juga, kedua-dua agama tersebut mengakui bahwa

nafsu itu mampu dikendalikan dengan metode-metode yang tertentu.

4. Perbedaan konsep nafsu dalam agama Islam dan Buddha adalah, Islam

memandang nafsu itu dengan dua sifat yaitu nafsu yang membawa kepada

keburukan dan nafsu yang membawa kepada kebaikan. Berbeda dengan

agama Buddha yang hanya memandang nafsu hanyalah kearah keburukan

atau penderitaan. Selain itu, perbedaan yang tampak jelas adalah nafsu pada

akhir kehidupan.. dalam islam, nafsu disucikan dari yang buruk menjadi

nafsu yang bersih. Berbeda dengan ajaran Buddha dimana nafsu

dilenyapkan atau dihilangkan untuk mencapai kebahgiaan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan

berupa saran-saran sebagai berikut :
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1. Untuk meningkatkan pemahaman konsep nafsu dan penelitian-penelitian

yang lain, maka pihak universitas dan fakultas haruslah menyediakan

sumber-sumber yang lebih banyak supaya penelitian tidak terbatas kepada

sumber-sumber yang telah tersedia saja.

2. Dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan, diadakan diskusi atau

perbincangan antar pemuka dengan pemeluk agama supaya tidak terjadi

salah paham dalam kehidupan seharian. Tindakan ini juga mampu

menghilangkan sifat apologis dalam setiap penganut.

3. Penelitian ini belum komprehensif, karena banyak menggunakan sumber-

sumber yang sekunder, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi

yang berminat meneliti perbandingan konsep antar agama, diperlukan

sumber-sumber primer yang lebih banyak dan sumber-sumber yang lebih

absolut untuk memperkuatkan penelitian.


