
91 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Manusia beragama selalu berusaha untuk hidup dalam dunia yang sakral atau di tengah 

benda-benda yang suci sebab yang sakral merupakan kekuatan bagi kehidupan mereka. 

Yang sakral itu secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai syarat bagi keberadaan 

mereka. Hal ini berbeda dengan anggapan manusia modern bahwa yang sakral justru 

akan melemahkan kehidupan mereka sebab dengan adanya yang sakral, manusia akan 

dikekang. Dan dengan demikian maka kebebasan mereka sebagai individu dalam suatu 

kelompok dibatasi. Sebagaimana manusia beragama menghormati alam sebagai rumah 

tinggal mereka, menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk berusaha tinggal sedekat 

dan seakrab mungkin dengan lingkungan sekitar. 

2. Berhadapan dengan fakta kerusakan lingkungan hidup, keyakinan akan alam sebagai 

anugerah pencipta menjadi sangat penting. Sebab dengan demikian maka perlawanan 

manusia akan kerusakan itu adalah dalam bentuk pelestarian terhadapnya. Dan 

kekuatan utama tindakan pelestarian itu mesti digali dari nilai-nilai yang diyakini 

agama-agama terhadap alam, ruang maupun waktu. Saya berkeyakinan bahwa dengan 

modal pengetahuan, pemahaman, serta keyakinan akan yang sakral yang 

menampakkan diri dalam benda-benda profan akan mengantar kita pada suatu 

pembelaan yang total terhadap lingkungan hidup kita. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi perempuan spiritualis Hindu 

Meneruskan perjuangan yang berguna untuk seluruh umat, diantaranya adalah dengan 

terus memberikan contoh pentingnya pelestarian hutan untuk peletarian sumber mata 

air dan satwa. 

2. Bagi masyarakat 

Hendaknya tetap selau menyadari bahwa hutan penting adanya bagi kehidupan serta 

menyadari dampak dari akibat kerusakan hutan. Maka dari itu upaya pelestarian hutan 

ini penting dilakukan secara bersama-sama. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Hendaknya peneliti yang akan datang lebih mengembangkan penelitian tentang peran 

perempuan spiritualis Hindu dalam rangka merawat bumi. Hal ini dimaksudkan untuk 

menambah khazanah pengembangan ilmu penelitian serta menambah pemahaman 

betapa pentingnya menjaga alam. 

 

Pada skripsi ini, tidak luput dari kekeliruan dan kesalahfahaman dalam 

pengutipan, penulisan, dan dalam menganalisa data, sehingga perlu tindak lanjut untuk 

menyesuaikan dengan data-data yang lebih akurat. 

  

 

 


