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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data pokok yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Keberagamaan mekanik sepeda motor di kota Waringin Timur mengenai

pengetahuan dan pengamalan mereka adalah dapat dikatagorikan kurang

dalam hal pelaksanaan ibadahnya, dibidang solat, puasa, zakat dan haji,

seta lingkungan sosial bermasyarakat;

a. Untuk dibidang solat mekanik dari sebagian besar tidak

mengerjakan secara wajib lima waktu, untuk sebagian sedang ada

yang melaksanakan ibadah solat lima waktu secara penuh, dan

untuk bagian kecil mekank tidak sama sekali untuk mengerjakan

solat wajib lima waktu.

b. Puasa, mekank untuk bagian besar mengikuti walaupun ada yang

dalam pelaksanaan ibadh puasanya tidak secara penuh, dan bagan

yang kecil mekanik ada yang secara penuh melaksanakan ibadah

puasa.

c. Zakat, dalam pelaksanaan ibadah zakat dapat dikatakan bagus

mengingat semua mekanik melaksanakan ibadah zakat ini.
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d. Haji, untuk ibadah mulia yang berupa haji ini untuk semua

mekanik belum melaksanakannya, dan semua mekanik mempunya

harapan dan nat untuk bias pergi melaksanakan ibadah haji ini.

e. Untuk sosial bermasyarakat di liingkungan sekitar mekanik

mempunyai sifat yang ramah, karena ini di perlukan sebagai cara

bagaimana melayani pelanggannya dengan baik.

walaupun masih ada dari sebagian mereka yang benar benar mengerjakan

dalam pelaksanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini umumnya

disebabkan oleh kurangnya kesadaran mereka dalam pengetahuan mereka

dibidang agama dan kesadaran mereka terhadap pelaksanann agama

mereka.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberagamaan Mekanik

Sepeda motor di Kota Waringin Timur adalah faktor keluarga, Pendidikan,

lingkungan, ekonomi dan budaya kelima faktor itu memiliki hubungan

sehingga kelima faktor tersebut meliliki keterkaitan satu dengan yang

lainnya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada mekanik-mekanik agar lebih meningkatkn keimann

lagi agar tercipta kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban umat muslim.

Walaupun disibukan oleh keseharian dalam berkerja mencari nafkah

hendaklah selalu meningkatkan keimanan seorang muslimin mslimat



81

seperti mengunjungi kegiatan-kegiatan agama seperti ceramah-ceramah

agama dan sebagainya. Sedangkan

2. Diharapkan kepada para pemilik bengkel agar ikut berpartisipasi dalam

meningkatkan keberagamaan umat muslim misalnya dengan cara menutup

bengkel nya pada saat jam jam orang beribadah.

3. Mekanik-mekanik yang ada di Kotawaringin Timur hendaklah mengikuti

kegiatan keagamaan secara rutin seperti mengikuti kegiatan yang ada

dilingkungannya seperti kegiatan ceramah dan arisan mingguan untuk

lebih rutin untuk diikuti dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat

keagamaan tersebut.


