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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian dan analisa yang telah dijelaskan pada bab-bab 

terdahulu maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Selibat yang dilakukan para Bikkhu/ bikkhuni di Bandar Lampung 

merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan spiritual, dengan 

menjalankan kehidupan selibat mereka harus meninggalkan hehidupan 

duniawi, sehingga mereka  akan lebih banyak waktu, lebih banyak untuk 

melatih diri menjadi seorang pertapa. Dan sebagai upaya efektifitas dalam 

penyiaran terhadap umat Buddha mereka mengabdikan dirinya untuk 

kepentingan umatnya, seperti memberikan nasihat kepada umatnya yang 

menempuh hidup sebagai umat awam mengenai tata hubungan yang 

harmonis dan kedamaiana. selalu  berpikir untuk mempersembahkan sesuatu 

yang bermanfaat dan membuat orang lain bahagia.  

2. Keyakinan para umat Buddha tumbuh setelah melihat bhikkhu/ bikkhuni 

sebagai model utama dalam moralitas memberikan rasa damai dan 

kesejukan pikiran. Keyakinan atau kepercayaan adalah yang terbaik yang 

dapat dimiliki seseorang. Para bikkhu/ bikkhuni memberikan keyakinan 

kepada perumah tangga untuk memperkokoh dan memberikan landasan 

dalam hal pola prilaku sebagai panutan. Para bhikkhu/ bikkhuni adalah 

pembimbing menuju pada kebahagiaan.  
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Keberadaan para bikkhu/ bikkhuni selalu memberikan nilai kebaikan yang 

tinggi bagi perumah tangga dan bisa mendamaikan kehidupan umat buddha 

, mensejahterakan kehidupan umat buddha, seperti halnya dalam pelayanan 

sosial, para bikkhu/ bikkhuni menyekolahkan umat buddha dengan geratis 

sampai mereka sarjana, para bikkhu/ bikkhuni juga menyalurkan dana 

kepada yang membutuhkan, seperti (panti asuhan, anak yatim,) dan para 

bikkhu/ bikkhuni mengadan bakti sosial. 

Sehingga para Bikkhu/ bikkhuni memiliki prinsip dan menekankan bahwa 

semua orang hendaknya selalu mendahulukan kewajibannya, selalu berpikir 

untuk mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat dan membuat orang lain 

bahagia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Bahwasannya setiap agama memiliki ajaran (doktin) yang berbeda, seperti 

ajaran agama Buddha dengan agama lainya, akan tetapi pada hakikatnya 

tujuan nya sama ingin berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Maka dari 

itu kita harus saling bertoleransi antar umat beragama.  

2. Dengan adanya perkembangan zaman maka aktivitas yang dilaksanakan 

Bikkhu dan Bikkhuni mengikuti zaman masa kini.  

 


