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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di atas 

mengenai “KONSEP NAFSU DALAM PRESPEKTIF IMAM GEREJA 

KATOLIK (Studi Kasus Para Imam dalam Menjalani Hidup Selibat)”, maka 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Setiap nafsu yang dimiliki setiap manusia sama pada umumnya, meskipun 

seorang iman katilik sekalipun. Namun para imam bisa mengendalikan 

nafsu mereka dengan pola hidup seimbang yang diterapkan dalah 

kehidipan sehari-hari. 

2. Ada dua hal penting dalam penataan nafsu para imam katolik 

a. Penataan indra atau pengendalian panca indra. 

b. Pengendalian batin (pikiran, perasaan, dan keinginan) termasuk 

imajinasi 

B. SARAN-SARAN 

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan 

saran-saran untuk  menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap agama mempunyai aturan yang harus di jalankan oleh penganutnya, 

termasuk para iamam katolik yang harus hidup selibat untuk mengabdikan 

dirinya kepada Tuhan. Hal ini haruslah menjadi pelajara bagi kita dalam 

menjaga keyakinan yang kita yakini dalam beragama. 



 2

2. Sebagai manusia yang berbudi kita harus menghormati dan menghargai 

setiap ajaran-ajaran yang dijalankan oleh setiap agama. 

3. Kita harus saling menjaga keharminisan antar umat beragama, meskipun 

bereda keyakinan. 

C. PENUTUP 

Puji syukur Alhamdulillah, sebagai pemberi syafa’at yang sempurna 

kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada 

umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranya baik berupa  kasih 

sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. Penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. “KONSEP NAFSU DALAM 

PRESPEKTIF IMAM GEREJA KATOLIK (Studi Kasus Para Imam dalam 

Menjalani Hidup Selibat)”.  

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan 

kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih banyak kekurangan 

dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi yang lain. Meski 

penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Semoga skripsi ini di terima untuk memperoleh, memenuhi dan 

melengkapi syarat-syarat Sarjana Sastra I. Akhirnya harapan penulis semoga 

skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amin. 


