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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran umum lokasi   

1. Letak luas Kota Banjarmasin 

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3
o
16

‟
46 sampai 

dengan 3
o
22‟54 Lintang Selatan dan 114

0
31‟40‟‟ sampai dengan 

114
0
39‟55‟‟ Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di 

bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relatife 

datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.Kota 

Banjarmasin berlokasi di daerah kuala Sungai Martapura yang bermuara 

pada sisi Timur Sungai Barito.Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-

tengah Indonesia. Kota Banjarmasin dibelah oleh Sungai Martapura dan 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa. Sehingga berpengaruh kepada 

drainase Kota dan memberikan cirri khas tersendiri terhadap kehidupan 

masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satuprasarana 

transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. 

Kota ini terletak di tepian Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai 

Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus.Kota Banjarmasin 

dipengaruhi oleh pasan surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada 

drainase Kota danm memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan 

masyarakat, terutama pemanfaatan Sungai sebagai salah satu prasarana 

transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. 
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Kota Banjarmasinn memiliki 5 Kecamatan sebagai berikut: 

a. Banjarmasin Selatan 

b. Banjarmasin Timur 

c. Banjarmasin Barat 

d. Banjarmasin Tengah 

e. Bnajarmasin Utara 

Kota Banjarmasin dengan wilayah seluas 98,46 km
2  

dari wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki batas-batas wilayah administrasi 

sebagai berikut : 

a. Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala 

b. Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar 

c. Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito kuala 

d. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar 

Kota Banjarmasin dengan kelerengan 0,13 dialiri sungai Martapura 

yang bermuara ke sungai Barito, pasang surutnya kedua sungai 

tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya 

dalam pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi air, pariwisata, 

perikanan dan perdagangan. Kondisi yang demikian mencirikan 

kekhasan Banjarmasin sebagai Kota seribu sungai, disamping letaknya 

yang strategis sehingga menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota 

pelabuhan, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Ibu Kota Provinsi 

Kalimantan Selatan. 
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Luas wilayah Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 persen 

dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 

Kecamatan dengan 52 Kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan 

merupakan Kecamatan yang terluas  dengan persentase sebesar 38,87 

persen (38,27) Km
2
. Kota Banjarmasin disebut Kota seribu sungai 

karena banyaknya sungai yang melinyas di wilayah Kota Banjarmasin. 

Sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah sungai 

Martapura dengan panjang 35,066 meter 

Luas wilayah Kota Banjarmasin 98 Km
2 

yang terbagi dalam 5 

kecamatan dan 52 kelurahan yaitu : Kecamatan Banjarmasin Selatan 

dengan luas wilayah 38,27 / 38,87 persentase yang terbagi 12 

Kelurahan, 341 Rt, 26 Rw dengan pusat Kecamatan di Kelurahan 

Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas wilayah 23,86 / 

24,23 persentase yang terbagi 9 kelurahan, 280 Rt, 17 Rw dengan pusat 

Kecamatan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas 

wilayah 13,13 / 13,34 persentase yang terbagi 9 kelurahan, 358 Rt, 25 

Rw dengan pusat Kecamatan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin 

Tengah  dengan luas wilayah 6,66 / 6,76 persentase yang terbagi 12 

kelurahan, 257 Rt, 26 Rw dengan pusat kecamatan Teluk Dalam, 

Kecamatan Banjarmasin utara  dengan luas wilayah 16,54 / 16,80 

persentase yang terbagi 10 kelurahan, 332 R, 23 Rw dengan pusat 

Kecamatan Alalak Utara. 
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 Berdasarkan table di atas yang memiliki penduduk paling 

tertinggi di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 157.678 jiwa, 

dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang lebih sedikit berjumlah 

94.570 jiwa berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah.  

2. Iklim 

  Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin 

muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua 

Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan, 

sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur 

adalah angin kering pada musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Desember 2015 yaitu 503 mm. Selain itu, rata-rata hujan 

perbulan di Kota Banjarmasin sebanyak 28 hari pada tahun 2015 atau lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan tahum 2014 yaitu sebanyak 9 hari hujan. 

 Rata-rata tekanan udaraselama tahun 2015 adalah sebesar 1.011,2 

mb dengan tekanan udara tertinggi pada bulan Oktober 2015 yaitu sebesar 

1.012,8 mb. Lama penyinaran matahari padatahun 2015 mencapai 62,2% 

dengan penyinaran terlama berada pada bulan Juli 2015 sebesar 89,2% dan 

penyinaran paling sedikit pada bulan 37,5%. 

3. Hidrologi 

  Kota Banjarmasin yang dialiri sungai Martapura (bermuara ke 

sungai Barito) dan anak-anak sungainya dimusim kemarau airnya menjadi 

payau akibat masuknya air laut ke darat. Untuk memenuhi air tawar, 
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sebagian penduduk mendapatkan jauh ke hulu sampai memasuki wilayah 

Kabupaten Banjar. 

  Sungai Martapura bagian hulunya terletak di kaki pegunungan 

Meratus di Wilayah Kabupaten Banjar memasuki Kota Banjarmasin dari 

arah Timur Laut menuju Barat Daya.Di bagian hulunya (dalam wilayah 

Kabupaten Banjar) sungai Martapura beranak sungai Riam Kanan dan 

sungai Riam Kiwa.Air bendungan Riam Kanan adalah merupakan 

penggerak PLTA ir. Pangeran Muhammad Noor dan sekaligus sebagai 

sumber irigasi yang sebagian diantaranya (dibagian hilirnya) dibutuhkan 

melindungi air baku sistem Air Bersih Kota Banjarmasin terhadap intrusi 

air laut dan pencemarannya. 

 Pemukaan air tanahnya yang dangkal sangat dipengaruhi kondisi 

air permukaanya, tidak layak sebagai sumber air minum. Untuk 

penyediaan air bersih, air irigasi Riam Kanan dijadikan sumber air baku 

oleh PDAM. 
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Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin 

Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Banjarmasin Selatan 79528 78105 157678 

2 Banjarmasin Timur 59846 60216 120062 

3 Banjarmasin Barat 75952 73780 149732 

4 Banjarmasin Tengah 46708 48042 94570 

5 Banjarmasin Utara 76099 77119 153218 

 Total 338133 337307 675440 

Sumber data Badan Pusat Statistik tahun 2015 

4. Profil Bang Jack Banjarmasin    

Bang Jeck Banjarmasin atau sering disebut tukang ojek online 

yang bertugas mengantar pelanggan, barang dan dokumen. untuk 

mempermudah masyarakat Banjarmasin tidak  mencari ojek lain lagi 

tetapi meminta panggilan secara online. 

Mengingat saat ini ojek online sangat banyak peminatnya, maka bang 

jeck mencari karyawan baru, karena pada sebelumnya ojek online ini 

berjumlah 50 untuk saat ini menjadi 140 akan tetapi yang aktif 80 orang 

karena sebagian yang lain ada yang sambil bekerja di lain. 
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Struktur organisasi 

Bang Jeck Banjarmasin 
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TABEL I 

JUMLAH KARYAWAN BANG JECK BERDASARKAN TINGKAT USIA 

DAN JENIS KELAMIN 

No Usia 
Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 17-20 6 6 12 

2 21-30 7 8 15 

3 31-50 20 33 53 

Jumlah 33 47 80 

Sumber data kantor bang jeck 

Islam meupakan agama dari Allah kepaa semua Rasulnya, dari sejak 

Rasul pertama hinga Rasul terakher, agar ia menjadi rahmat bagi seluruh 

makhluk alam ini. Islam datang dalam bentuk konsep, aturan, undang-

undang serta ideologi yang harus dibelakukan kepada setiap manusia. 

Kristen merupakan agama dari Yesus adalah sang mesias yang 

dinaubatkan di dalam Al-kitab Ibrani, oleh karena itu pengikut Yesus 

menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus. 

Denga demikian manusia agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia 

dan akherat menurut kepercaaan mereka masing-masing. 
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TABEL II 

JUMLAH KARYAWAN BANG JECK BERDASARKAN AGAMA 

NO AGAMA FREKUENSI PROSENTASI 

1 Islam 136 97% 

2 Kristen Protestan 4 0,3% 

JUMLAH 140 100 

Sumber data kantor bang jeck 

2. Letak geografis Bang Jeck Banjarmasin 

Bang jeck Banjarmasin beralamat di Banjar Indah  Perumahan The 

Hayati Residence Blok J no 10 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota 

Banjarmasin, yang memiliki luas kantor 4x8. 

3. Organisasi Bang Jeck Banjarmasin 

Bang Jeck Banjarmasin, sebagian dari mereka memiliki tugas 

masing-masing sebagai berikut: 
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 B. Penyajian Data 

  Pada tahapan ini penulis akan menjelaskan data-data yang 

dikumpulkan dalam penelitian, berkenaan dengan keberagamaan tukang 

ojek online di Kota Banjarmasin, syariat, akhlak dan akidah. Data tersebut 

di dapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentar. 

 

1. Pengetahuan Tukang Ojek Online terhadap Syariat Islam 

  Pengetahuan tukang ojekmengenai  syariat Islam bahwa mereka 

ada sebagian yang mengetahui dan ada juga sebagian tidak 

mengetahuinya. Misalnya seperti pengucapan rukun Islam sering tertukar 

dan ada sebagian yang lupa mengenai rukun Islam dikarenakan 

pengetahuan mereka dalam bidang keagamaan masih kurang karena 

sebagian dari mereka sibuk dengan pekerjan mereka masing-masing.Untuk 

lebih jelasnya mengenai uraian tersebut maka penulis menguraikan 

sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan Shalat Wajib 

  Beberapa pekerja tukang Ojek online telah melaksanakan salat 

lima waktu dengan baik namun ada sebagian dari mereka yang masih 

kurang dalam melaksanakan salat lima watu tersebut (sering ketinggalan 

salat), mungkin dikarenakana mereka lupaatau karena kesibukan dalam  

menjemput dan mengantarkan barang seperti dokumen pelanggan, 

sehingga ada saja salat tertinggal dilaksanakan. Padahal mereka tersebut 
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mengetahui bahwa ibadah salat itu wajib, tapi mereka masih ada yang 

meninggalkan salat tersebut.Mungkin  mereka dalam masalah ilmu agama 

masih kurang, terbukti ketika ada suatu pengajian atau pun ceramah agama 

mereka sering tidak mengikutinya mungkin karena mereka memiliki 

kesibukan sendiri sehingga tidak dapat berhadir ke acara tersebut atau 

mereka malas pergi ketempat tersebut.
1
 

  Pelaksanaan ajaran agama Islam wajib bagi setiap muslim laki-laki 

dan muslimah perempuan tidak terkecuali para tukang ojek online di Kota 

Banjarmasin. Masalah pengamalan ibadah yaitu salat lima waktu yaitu 

terbagi subuh, zuhur, ashar, magrib dan isya. Sedangkan dari mereka ada 

saja yang ketinggalan salat dikarenakan kesibukan kerja bahkan ada pula 

yang mengerjakannya kelima waktu itu.padahal disini tersedia tempat 

yang layak untuk beribadah seperti salat” akan tetapi sebagian tukang ojek 

menggunakan waktu shalatnya untuk beristirahat saja seperti berbaring.
2
 

  Shalat merupakan kewajiban yang ada sejak zaman Nabi 

Muhammad Saw. Apabila waktu salat telah tiba maka disegerakan untuk 

melaksanakan untuk disegerakan untuk menyempatkan waktu salat, 

menurutpenuturan salah satu dari mereka ‟‟amun sudah tiba langsung 

shalat haja aku dari pada kena-kena salatnya timbul ada pelanggan padahal 

aku bisa saja ketinggalan karena melayani pelanggan jadi aku lambat 

karena kesibukan sama pelanggan‟‟. Maksud dari perkataan beliau kalau 

                                                           
1
 Hasil wawancara denga Ihsan Ridho, Kurir bang jeck 

2
 Hasil wawancara dengan Rahma, admin bang jeck 
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sudah waktu salat tiba disegerakan takutnya nanti kalau banyak pelanggan 

bisa tidak dilaksanakan.
3
 

  Dari hasil wawancara bahwa mengetahui tentang pengamalan salat 

apabila mengerjakannya dapat pahala dan apabila meninggalkannya 

mendapatkan dosa.„‟pas waktu zuhur tiba-tiba ashar telah tiba‟‟ padahal 

beliau tahu kapan masuk shalatnya dan kapan berakhirnya waktu shalat 

itu.
4
Dengan  demikian dapat disimpulkan sebagian kecil dan sebagian 

besar ada yang rutin mengerjakan shalat dan adapula yang tidak rutin 

mengerjakan shalat seperti tertera diatas. Kondisi ini adalah dari kesadaran 

naluriah manusia untuk selalu dekat dengan Allah SWT atau fitrah 

manusia yang mengabdi kepada Dzat Yang Maha Kuasa. 

  Adapun alasan  orang para tukang ojek online yang selalu 

mengerjakan shalat lima waktu adalah bahwa mereka sudah terbiasa sejak 

kecil melaksanaka shalat bersama orang tua mereka, sehingga dikala 

dewasa pun tanpa di perintah mereka akan melaksanakan shalat tersebut. 

Apalagi mereka mengetahui bahwa shalat fardhu lima waktu merupakan 

salah satu kewajiban orang muslim dan muslimat apabila dikerjakan akan 

mendapatkan ganjaran pahala dan apabila meninggalkan akan 

mendapatkan dosa. Karena alasan itulah, meskipun mereka bekerja 

sebagai tukang ojek online yang dihadapkan pekerjaan dilapangan dan 

                                                           
3
 Hasil wawancara dengan Muhammad Fadillah, kurir bang jeck 

4
 Hasil wawancara dengan Fahrizal Zarkasi, Kurir bang Jeck 
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terkadang tubuh mereka kotor saat bekerja, namun mereka tetap 

melaksanakan shalat fardhu lima waktu.
5
 

  Tukang ojek online mengenai shalat, salah satu sebagian dari 

mereka pengamalan salat yang dia lakukan rutin hampir setiap hari dan 

tidak pernah ketinggalan, hal ini dikarenakan pengetahuan mereka 

dibidang agama begitu kuat,dikarenakan juga ilmu pengatahuan beliau ia 

dapat setiap minggunya dengan menuntut ilmu yang berada diKota 

Banjarmasin. Adapun salah satu teman sesama tukang ojek online sangat 

mengagumi dengan keberagamaan beliau. 

b. Pelaksanaan Shalat sunnah 

  Pelaksanaan salat sunnah sebagian kecil dari mereka ada yang 

selalu rutin mengerjakannya apabila setelah selesai salat wajib, hal ini 

dikarenakan sudah terbiasa sejak dari kecil hingga sampai sekarang dan 

apabila tidak melaksanakan terasa ada yang kurang dari pelaksanaan salat, 

hal ini karena sudah terbiasa dididik mulai lagi kecil dengan orang tuannya 

yang sangat memperhatikan kepada anaknya. Dari segi pengetahuan 

tentang keagamaan sangat baik karena dengan adanya salat sunnah akan 

merasa lebih tenang hati selain itu akan mendapatkan ganjaran pahala. 

  Sedangkan para tukang ojek online ini yang tidak pernah 

melaksanakan dan jarang melaksanakan shalat fardhu lima waktu, bahwa 

mereka selain di sibukkan oleh kerjanya dilapangan panas dan hujan yang 

                                                           
5
 Hasil wawancara denga Saidillah, Kurir bang jeck 
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membuat pakaian mereka bisa berubah menjadi bau dan ada dari mereka 

tidak dibiasakan dari kecil untuk melaksanakan shalat fardhu lima waktu. 

Di samping itu juga di lingkungan keluarga mereka dan teman-teman juga 

tidak terbiasa melaksanakan shalat lima waktu, karena itulah mereka 

hingga sekarang jarang melaksakan shalat bahkan tidak shalat, meskipun 

begitu bagi mereka berharap sesuatu hari nanti akan mendapatkan hidayah 

dan petunjuk yang baik, agar mereka melaksanakn ibadah yang baik dan 

benar, walawpun untuk saat ini tidak dapat mereka lakukan dengan baik. 

c. Pelaksanaan Puasa Ramadhan 

Didalam keberagamaan tukang ojek online mengenai puasa cukup 

begitu baik semua terbukti dari mereka dalam melaksanakan ibadah puasa 

selama dibulan ramadhan, namun ada sebagian yang tidak melaksanakan 

ibadah puasa tersebut karena beralasan sibuk bekerja dan pekerjaannya 

dilapangan yang membuat mereka membatalkan puasa. 

Puasa merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan 

perempuan yang sudah baligh dan berakal, dari segi ibadah puasa dibulan 

ramadhan sangat bagus terbukti dari hasil wawancara yang selalu 

mengerjakan puasa sebulan penuh dibulan ramadhan namun ada saja yang 

tertinggal dikarenakan faktor haid dan sakit, namun apabila setelah 

ramadhan akan diganti dengan puasa 6 atau puasa sya‟ban. Dari segi 
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pengetahuan yang boleh membatalkan puasa bahwa pengetahuan mereka 

sangatlah baik.
6
 

  Pelaksanaan wajib ibadah puasa ramadhan itu wajib seluruh umat 

Islam, namun ada juga sebagian kecil yang kadang-kadang 

melaksanakannya dikarenakan faktor pekerjaan mereka dilapangan yang 

membuat mereka ingin minum dan makan padahal mereka tahu apasaja 

yang mebatalakn puasa, dari segi pengetahuan mereka cukup baik tapi 

akan tetapi pelaksanaan yang tidak baik, karena beliau kurangnya 

pengetahuan tentang agama, padahal agama mengerjakan puasa adalah 

suatu kewajiban atas setiap muslim dan musliamah yang sudah berakal.
7
 

  Apabila melakukan ibadah puasa akan mendapatkan ganjaran 

pahala dan apabila tidak berpuasa akan mendapatkan ganjaran dosa, 

namun ada sebagian kecil yang tidak pernah melakukan berpuasa 

dikarenakan “malas” padahal beliau tahu ibdah puasa itu merupakan suatu 

kewajiban dan dari segi pengetahuan bisa dikatakan baik sekali karna 

beliau merupakan lulusan alumni pesantren yang berada di jawa namun  

dari pelaksanaannya tidak mau mengerjakannnya dikarenakan “malas”
8
 

d. Pelaksanaan Puasa Sunnah 

  Pelaksanaan ibadah puasa sunnahhanya ada sebagian kecil yang 

melaksanakannya terbukti dari beliau yang selalu mengerjakan apabila lagi 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Tia Norlita Annisa, kurir bang jeck 

7
 Hasil wawancara dengan Khairullah, kurir bang jeck 

8
 Hasil wawancara dengan Haris Sutrisno, kurir bang jeck 
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ingin berpuasa dan ada juga pelaksanaan ibadah puasa beliau yang tidak 

dikerjakan. Namun apabila ingin berpuasa tergantung kemauaan hati 

apabila ingin melaksanakan dan apabiala melaksanakan puasa sunnah rutin 

hitung-hitung menambahkan pahala, dari pengetahuaan beliau yang 

kadang-kadang melaksanakan ibadah puasanya cukup begitu baik.
9
puasa 

sunnah merupakan puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan 

pahala dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. 

  Ibadah puasa merupakan ibadah yang wajib dari Allah.Seseorang 

hamba dengan mendekatkan diri kepada Tuhan-nya dengan meninggalkan 

apa-apa saja dicinntai jiwa dan nafsunya baik makan, minum dan menahan 

nafsu dari berhubungan kelamin. Dengan demikian dapat disimpulkan 

keaktifan mereka dalam melaksanakan ibadah puasa ramadhan dan sunnah 

cukup begitu baik sebagian kecil dan besarnya ada yang melaksanakan dan 

ada yang tidak melaksanakan, hal ini dikarenakan keagamaan mereka ada 

yang baik dan ada pula yang cukup baik, dengaan demikian tergantung 

anggota masing-masing yang beraktivitas dilapangan. 

e. Menunaikan Zakat 

  Pelaksanaan zakat tukang ojek online hampir semua 

melaksanakannya, karena hanya dengan ini lah yang bisa mereka kerjakan 

setiap tahunnya dan tidak ada hambatan kalau tidak melaksanakan, selama 

mereka masih bisa mencari rejeki yang halal dan meninggalkan rejeki 

                                                           
9
 Hasil wawancara dengan Rahayu Kurir bang jeck 
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yang diharamkan.
10

hal ini pengetahuan mereka dibidang zakat cukup baik 

dan tidak pernah ditinggalkan karena sudah terbiasa mulai lagi kecil 

hingga sekarang 

f. Menunaikan Ibadah Haji 

  Palaksanaan ibadah haji sebagian dari mereka hanya ada satu orang 

yang sudah melakasakannya, dikarenakan dana dan kemapuan yang cukup 

baik, menurut penuturan salah satu dari mereka “kalaunya ada rejeki kapan 

lagi mumpung masih muda dan sehat”.
11

Hal ini pengetahuan beliau 

dibidang haji sudah begitu bagus karena sudah menyempurnakan rukun 

islam dan keagamaan beliau sangat begitu bagus. 

  Ibadah haji ialah ibadah yang kelima dari rukun Islam dan yang 

terakhir, sebagian besar dari mereka berkeinginan untuk melaksanakannya, 

namun terkendala masalah dana yang membuat meraka untuk saat ini 

belum bisa melakukannya karena lebih mementingkan kebutuhan yang 

lain seperti kehidupan sehari-hari dan kebutuhan keluarga, namun tekad 

mereka ingin melaksanakan ibadah haji begitu besar, dari tekad dan 

keinginan mereka cukup baik dibidang haji namun terkendala dana. 

 

 

 

                                                           
10

 Hasil wawancara dengan Irwan, kurir bang jeck 
11

 Hasil wawancara dengan Nurdiansyah, Kurir bang jeck 
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2. Pemahaman Tukang Ojek Online mengenai amalan Rukun Iman 

a. Keimanan Kepada ketuhanan 

  Beberapa para pekerja tukang ojek online sebagian dari mereka 

menjelaskan masalah ketuhanan, menurut penuturan salah satu dari 

mereka‟‟jangalah sesekali menyekutukan Allah seperti menyembah 

berhala, menyembah pohon dan sejenisnya yang keluar dari keyakinan 

Allah Swt. Hal ini dari pengetahuan mereka sangat baik dikarenakan 

Tuhanlah yang pantas disembah dan tidak ada lagi yang patut disembah 

melainkan Allah Swt. 

  Beberapa para pekerja tukang ojek online sebagian dari mereka 

menjelaskan masalah ketuhanan, menurut penuturan salah satu dari 

mereka  ‟‟jangalah sesekali menyekutukan Allah seperti menyembah 

berhala, menyembah pohon dan sejenisnya yang keluar dari keyakinan 

Allah Swt. Hal ini dari pengetahuan mereka sangat baik dikarenakan 

Tuhanlah yang pantas disembah dan tidak ada lagi yang patut disembah 

melainkan Allah Swt. 

  Keyakinan seseorang terhadap Tuhan-nya sangat diutamakan bagi 

setiap muslim, namun pada sebagian besar dari mereka sangat meyakini 

dengan rukun iman salah satunya mempercayainya ialah dengan adanya 

manusia, bumi, matahari,dan tumbuhan.
12

Salah satu mempercayainya 

ialah “Allah” tidak ada satupun yang mampu menciptakan bumi langit dan 
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beserta isinya, maka dari itu penggetahuan mereka dalam masalah 

keyakinan sangat begitu bagus dengan mempercayai isi-isi dari rukun 

iman tersebut. 

  Beberapa pekerja tukang ojek online telah mengetahui masalah 

meyakini adanya tuhan, menurut penuturan salah satu dari mereka “tidak 

mungkin ada dengan sendirinya pasti ada sesuatu di belakang kita”. Semua 

rukun Iman kalau manusia mau melakukan sebuah kebaikan tanpa ada 

perantara Allah tidak akan bisa.
13

Dengan demikian pengetahuan masalah 

keyakinan dari beliau begitu bagus dikarenakan keberagamaanya yang 

sangat bagus. 

b. Keimanan Tukang Ojek Mengenai Malaikat.  

  Menurut sebagian besar dari mereka memepercayai adanya 

malaikat yang mempunyai peran masing-masing ialah: 

1) Zibril yang tugasnya menyampaikan wahyu 

2)  Mikail tugasnya member rezeki 

3) Israfil tugasnya meniup sangka kala atau pertanda hari kiamat 

4)  Izrail tugasnya mencabut nyawa, munkar tugasnya mencatat amal 

baik 

5) Nakir tugasnya mencatat amal tidak baik 

6)  Raqib dan Atid tuganya menanyai di dalam kubur 

7)  Malik tugasnya menjaga pintu neraka 
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8)  Ridwan tugsanya menjaga pintu surge 

 Adapun para pekerja tukang ojek online sebagian besarnya sangat 

mengetahui isi dan tugasnya masing-masing, salah satu mempercayainya 

ialah dengan malaikat Mikail yang tugasnya member rejeki, karena 

menurut penuturan salah satu dari mereka, ”Alhamdulillah rejeki ada terus 

setiap harinya”.
14

dengan demikian bahwa pengetahuan mereka dibidang 

mempercayai malaikat cukup begitu bagus. 

c. Keimanan Tukang Ojek Online Mengenai Kitab 

 Beberapa pekerja tukang ojek online telah mempercayai kitab Al-

qur‟an.Adapun  sebagian tukang ojek online kurang begitu mengetahui 

tentang bagian kitab-kitab yang mereka ketahui hanyalah Al-qur‟an saja 

adapun bagian kitab yang diturunkan Allah Swt ialah: 

1) Injil yang di turunkan kepada nabi Isa, 

2)  Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa 

3) Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud 

4) Al-qur‟an di turunkan kepada Nabi Muhammad  

 Dengan demikian para tukang ojek sebagian besarnya tidak 

mengetahui bagian-bagian kitab yang diturunkan oleh Allah, 

namun hanya Al-qur‟an saja yang mereka ketahui dan sering 

dibaca apabila waktu kerja lagi tidak ada. 
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d. Keimanan Tukang Ojek Mengenai Nabi 

 Adapula pengetahuan tukang ojek kepada rasul yang 25 cukup 

begitu mengetahui di antara 25 nabi di antaranya nabi Adam, Idris, nuh, 

hud, soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayu, Zulkifli, 

Su‟aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, 

Yahya, Isa, Muhammad. 

 Sebagian besar dari mereka masih ingat nabi 25.Menurut penuturan 

salah satu dari mereka karena “sudah terbiasa hafal sejak lagi SD”.Dengan 

demikian pengetahuan salah satu dari mereka mengenai Nabi 25 sangat 

baik hal ini terbukti dari hasil wawancara langsung dengan beliau.
15

 

e. Keimanan Tukang Ojek mengenai Hari Kiamat 

 Adapula pengetahuan tentang hari kiamat para tukang ojek online 

sebagian besar dari mereka sangat meyakini adanya hari kiamat yang 

terlebih dahulu di alam kubur,sebelum dialam kubur kita berada di dunia 

dan akan kembali, kemudian di bangkitkan dari alam kubur dan setelah itu 

di kumpulakan orang-orang di padang mahsyar dan perbuatan manusia 

sesuai dengan hisabnya yang iya kerjakan di dunia.
16

Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan mereka di hari kiamat tidak diragukan 

lagi, karena manusia hanyalah titipan dari Allah yang senantiasa akan 

dikembalikan kepada Allah juga. 
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f. Keimanan Tukang Ojek Mengenai Qadha dan Qadhar 

 Rukun Iman terakhir, ialah mempercayai adannya Qadha dan 

Qadhar dari ketentuan Allah. 

1) Qadha sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya yang bisa 

berubah  

2) Qadhar yaitu ketetapan Allah yang sesuai dengan kehendaknya 

yang tidak bisa berubah. 

  Adapun para pekerja tukang ojek online kurang begitu mengetahui 

sebagian kecil dari mereka apa maksud dari qadha dan qadhar,menurut 

penuturan salah satu dari mereka,  ”hanya saja tahu qadha dan qadhar ialah 

rukun iman yang keenam”, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan 

agama mereka dari maksud qadha dan qadhar itu sendiri. 

  Tinggi rendahnya Iman seorang, tergantung pada diri masing-

masing, semakin banyak orang menuntut ilmu dan mempelajari ilmu 

agama, serta ibadah sesuai dengan hukum fiqih, maka Iman mereka 

semakin tinggi di dalam jiwannya.Sebaliknya kurang menuntut ilmu dan 

memepelajari ilmu agama dan pengamaln ibadah, maka rendah pula 

keimanan mereka. Rendahnya iman seseorang akan membawa dampak 

yang kurang begitu baik di kehidupan keberagamaannya. 
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3. Aplikasi Ajaran Islam Dalam Muammalah Kesaharian Pola 

Tukang Ojek 

a. Kegiatan Sosial Tukang Ojek Online 

  Dari hasil penelitian bahwa sebagian besar kurir atau driver setiap 

jum‟at meluangkan waktu untuk membagikan nasi bungkus kepada 

masyarakat yang berada di jalan raya sekitaran Mesjid Raya Sabilal 

Muhtadin, dan menolak permintaan pelanggan yang di order pada jam 

pembagian nasi bungkus tersebut . Hal tersebut mereka lakukan karena 

kepedulian mereka terhadap sesama sangatlah diutamakan, namun ada 

sedikit kendala yang tidak begitu berarti dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut karena  ada anggota yang non islam dan tidak bisa berpartisipasi. 

Menurut At-bos ”Perbedaaan agama tidak menurunkan semangat berbagi 

oleh anggota bang jack yang lain. Kegiatan ini berlangsung terus menerus 

dan belum ada tanda- tanda bagi sebagian anggota bang jack untuk 

menyadari lebih dalam tentang penting dan indahya berbagi kepada 

sesama”.
17

 Hendaknya kegiatan ini dapat menumbuhkan nilai-nilai islam 

yang menganjurkan untuk bersedekah agar meningkatkan rasa syukur 

kepada Allah SWT  terhadap nikmat rezki datang  dari mana saja. 
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b. Mempelajari Ilmu Agama Tukang Ojek Online 

Dari hasil penelitian bahwa sebagian besar diantaranya, meluangkan 

waktunya sedikit demi sedikit untuk mempelajari ilmu-ilmu agama seperti 

masalah fiqih, tauhid dan akhlak.Hal tersebut dilakukan karena ingin 

menambah ilmu tentang agama yang sangat kurang. “saya mendapatkan 

ilmu agama kebanyakan dapat dari salah satu teman sesama kurir yang 

bisa dikatakan ustaz dan bisa juga mendapatkan ilmu agama ke pengajian-

pengajian yang berada di Banjarmasin”.
18

Dengan demikian ini dapat 

disimpulkan bahwa tekad besarnya ingin menuntut ilmu agama itu begitu 

besar dari kemauaannya sendiri. 

c. Menunaikan Sedekah 

Sedekah merupakan suatu yang disunahkan oleh agama, maka dari 

itu sebagian besar tukang ojek online melaksanakan sedekah, menurut 

penuturan salah satu dari mereka, „‟bersedekah haja aku setiap jum‟at 

apabila tabungan berjalan, dengan demikian keberagamaan salah satu dari 

mereka cukup baik, kondisi ini adalah dari kesadaran naluriah manusia 

sendiri apabila ingin bersedekah. 

d. Interaksi Tukang Ojek Online Kepada Sesama Manusia 

1) Kepada Sesama Ojek online 

  Beberapa tukang ojek online sangat mengutamakan interaksi atau 

komunikasi kepada sesama kurir maupun driver, menurut penuturan salah 

satu dari mereka “komuikasi harus terjalin dengan baik untuk terciptanya 
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kekeluargaan yang sederhana karena kita sama berada di bawah naungan 

bang jeck dan sesama muslim itu bersaudara”.
19

Hali ini terbukti bahwa 

sebagian besar pengetahuan keagamaan mereka dalam hal berinteraksi 

sangat baik. 

2) Kepada Pelanggan atau Konsumen 

  Semua  tukang ojek online sangat mengutamakan perlakuan yang 

baik dan tatakrama yang sopan kepada pelanggan ataupun konsumen, 

karena menurut penuturan sebagian dari mereka “harus perlakuan yang 

baik, murah senyum dan sopan santun karena dari perlakuan itu pelanggan 

akan segan dan dari pelanggan tersebut rejeki datang terus”. Hal ini 

terbukti dari keagamaan mereka sangat baik karena mengutamakan adab 

kepada pelanggan. 

 

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberagamaan Tukang Ojek 

Online di Kota Banjarmasin. 

a. Faktor Ekonomi 

  Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukakan salah satu dari 

mereka menurut penuturan beliau menjelaskan pengertian tentang ekonomi, 

“Ekonomi merupakan faktor yang paling terpenting di kehidupan manusia, 

baik dan buruknya ekonomi seseorang dapat mempengaruhi keagamaan 

orang itu, adapun penuturan dari salah satu tukang ojek ialah “Dengan cara 
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disekolah di Sd, Smp, Sma dan Pesantren”.
20

dengan perekonomian yang 

memadai akan memberikan kenyamanan dan ketenangan hidup. Tingkat 

ekonomi seseorang sangatlah mempengaruhi terhadap kehidupan sehari-

hari.Maka dari itu sebagian besar Bang Jeck menjelaskan semakin giat 

bekerja semakin besarlah penghasilannya. 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa penghasilan mereka cukup dikatakan 

baik. Hal ini penulis wawancarai salah satu dari mereka bahwa penghasilan 

perharinya ratas-rata Rp 15.000,- sampai Rp 100.000,-. 

B.  Faktor Masyarakat 

  Berdasarkan hasil wawancarayang di lakukan bahwa kehidupan 

bermasyarakat sangat mempengaruhi keberagamaan seseorang apabila dari 

sebagian masyarakatnya berkelakuan baik. 

  Sebagai makhluk manusia sosial masyarakat para tukang ojek 

online tidak terlepas dari peraturan dan kebiasaan dari masyarakat sekitar, 

seperti adanya perkawinan, tahlilan dan kegiatan keagamaan lainnya. 

  Adapun lingkungan masyarakat sekitar kawasan kantor Bang Jeck 

kota Banjarmasin, nampaknya kehidupan beragama begitu kurang baik, 

karena kurangnya berinteraksi, namun secara menyeluruh kurang begitu 

baik. Sebab menurut sebagian besar tukang ojek tempat-tempat ibadah 

seperti mesjid langgar dan posko kurang begitu ramai hanya sedikit sekali 

yang mengunjungi tempat-tempat ibadah langgar dan posko karena sebagian 
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besar dari mereka mengerjakan aktifitas shalat di rumah masing-masing. 

Adapun di bulan Ramadhan masyarak sekitar sangat banyak melaksanakan 

kegiatan keagamaan seperti shalat wajib dan shalat sunat terawih adapun 

selain di bulan ramadhan sangatlah sedikit yang melaksanakan kegiatan 

keagamaan dari sebab itu faktor keberagamaan sangatlah kurang dari segi 

masyarakat sekitar. 

Masyarakat tidak terlepas dari pergaulan setiap hari dengan adanya 

masyarakat yang baik akan baik pula, perilaku seseorang itu terganantung 

dengan perilakunya sehari-hari apabila baik maka akan baik juga dan 

sebaliknya apabila tidak baik bisa dikatakan tidak baik perilakunya terhadap 

masyarakat sekitar. 

C. keluarga  

  Merupakan hal yang paling terpenting bagi sebagian besar 

manusia, keagamaan para tukang ojek onlinen sangat tergantung pada 

faktor keluarga, karena apabila lingkungan keluarganya baik terhadap 

pengajaran agama maka berpengaruhlah ajaran agama yang baik dan 

apabila sebaliknya lingkungan keluarganya yang ketaatanya kurang begitu 

maka kurang begitu baik pula dan berpengaruh terhadap diri mereka 

masing-masing. 

 Berdasarkan hasil wawancara bahwa kehidupan berkeluarga para 

tukang ojek online Kota Banjarmasin.Khususnya kehidupan keluarga 

beragama bahwa sebagian besar cukup baik tentang pengamalan 
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agamanya dengan alasan bahwa masih banyaknya waktu untuk keluarga 

dikarenakan waktu kerjanya fleksibel yang tidak memakan waktu 

banyak dalam bekerja.Dan pelaksanan agama seperti shalat sangatlah 

mendidik sebagian kecil yang memerhatikan kelurganya seperti istri dan 

anak yang sangat perhatian kepada keluarga dalam hal 

agama.Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui sebagian kecil 

lingkungan keluarganya sangatlahlah bagus termasuh salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberagamaan sesorang. Sebab dalam keluarga itu 

tidak hanya mencari nafkah ataupun rejeki yang di cari, akan teteapi 

kebutuhan keluarga terhadap keharmonisan yang sakinah, mawaddah 

dan warrahmah yang penting diperhatikan. 

 

C. Analisis Data 

 1.  Pengamalan Tukang Ojek Mengenai Ibadah 

  Berdasarkan penyajian data terdahulu di ketahui bahwa aspek 

ibadah dari Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. Shalat wajib lima waktu yang 

menjadi kewajiban setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, para 

tukang ojek online ini ternyata banyak yang melaksanakannya (14) bahkan 

yang jarang melaksanakan (2) yang tidak pernah (1). 

Dari penyajian data terdahlu bahwa ada sebagian kecil yang sangat 

baik pelaksanaannya salatnnya dan tidak pernah ketinggalan 
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sekalipun.Dikarenakan dengan salat rutin seseorang bisa lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan-nya. 

  Hal ini masih menandakan bahwa ada sebagian kecil yang jarang 

melaksanakan dan tidak pernah melaksanakan shalat, padahal shalat wajib 

lima waktu diwajibkan atas muslim laki-laki dan perempuang yang sudah 

(baligh) berakal. Apabila tidak dilaksanakan tanpa ada udzur misalnya 

perempuan haid dan nifas shalatnya tidak diganti adapun dalam keadaan 

sakit shalatnya boleh di udzur tetapi shalatnya di qodho. 

  Adapun dari segi puasa di bulan Ramadhan bahwa yang 

mengerjakan (12) yang jarng melaksanakan (4)yang tidak melaksanakan 

(1). 

  Banyaknya yang masih mengerjakan ibadah puasa di bulan 

Ramadhan, bahwa kesadaran keberagamaan mereka tentang puasa 

sangatlah bagus akan tetapi ada sedikit yang masih jarang-jarang 

mengerjakannya di karenakkan kerjanya dilapangan, namun tidak 

dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. 

  Adapun dari segi Zakat Fitrah di akhir Ramadhan para tukang ojek 

online ini sebagian besar melaksanakannya dikarenakan suatu kewajiban 

muslim dialam setiap tahunnya, namun bagi yang mampu dan tidak 

mampu harus mengeluarkan sebagian kecilnya untuk Zakat tersebut, 

bahwa di dalam diri mereka masih ada rasa tanggung jawab untuk 

melaksanakan suatu kewajiban khususnya di dalam ibadah Zakat. Hal ini 
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masih mereka tanam di dalam diri mereka agar terjalinnya rasa cinta 

terhadap orang-orang miskin, sebab dengan membayar Zakat Fitrah setiap 

tahun berarti mereka telah melaksanakan kewajiban untuk membantu 

orang-orang miskin 

  Adapun dari segi Ibadah Haji para sebagian besar bang jeck belum 

melaksanakannya dikarenakan faktor ekonomi dan masih banyak 

kepentingan yang lain diantaranya ialah kebutuhan keluarga,kebutuhan 

sehari-hari, kredit sepeda motor, biaya anak sekolah, kredit rumah dan 

lain-lain yang harus diutamakan. Namun pada dasarnya tekad para bang 

jeck  ini sangatlah besar untuk melaksan rukun Islam yang terakhir ialah 

melaksanakan Ibadah Haji. Pada dasarnya ada yang sudah melaksanakn 

Ibadah Haji hanya (1). 

2. Pemahaman rukun Iman Para Tukang Ojek Online di Kota 

Banjarmasin 

  Dalam hal pengetahuan rukun Iman, terdapat sebagian masih ada 

yang tertukar penyebutannya dan isinya masih ada yang tidak terucap. Hal 

ini pengetahuan mereka sangatlah diperhatikan dan harus dilakukan 

sebuah perbaikan, yaitu dengan wawasan pengetahuan ilmu agama agar 

mereka bisa mengetahui memahami dan menghayati isi dari rukun iman, 

namun pada dasarnya Iman para tukang ojek ini sangatlah kuat dengan 

mempercayai adanya Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari kiamat dan 

Qadha dan Qadhar. 
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3. Apliksi Ajaran Islam Dalam Muammalah keeharian Tukang Ojek 

Online 

Dari penyajian data terdahulu, di ketahui salah satu kegiataan 

keagamaan yang mereka lakukan hanya untuk semata-mata meningkatkan 

keberagamaan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dilakukan 

para tukang ojek online tersebut suatu kegiatan yang sungguh-sungguh, 

namun ada sebagian dari mereka ada yang kadang-kadang melakukan 

kegiatan keagamaan tersebut. Padahal kegiatan keagamaan merupakan hal 

yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan 

meningkatkan keberagamaan seseorang apabila dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan sungguh-sungguh. 

Dilihat dari penyajian data diatas, diketahui sangat mengutamakan 

dengan salah satunya ialah menuntut ilmu agama dari ustaz-ustaz yang 

berada di Banjarmasin dan salah satunya teman yang lebih mengetahui 

dalam ilmu agama.Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan 

yang bersifat kepada kebaikan dan bermanfaat kepada kehidupan sehari-

hari. 

Adapun mengenai sedekah hampir semua dari mereka banyak yang 

melaksanakannya dan sebagian kecilnya tidak melaksannya.Hal ini 

dikarenakan dari kesadaran agama mereka masing-masing yang mau 

melaksanakan dan tidak. 
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  Dalam hal interaksi diketahui sangat mengutamakan kepada 

sesama pekerja tukang ojek online dan kepada pelanggan karena dengan 

adanya interaksi yang baik akan menimbulakn silaturahmi yang baik pula. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberagamaan Tukang Ojek 

OnlineDi Kota Banjarmsin 

  Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dalam penyajian data 

terdahulu, di ketahui faktor-faktor yang mepengaruhi keberagamaan 

tukang ojek di Kota Banjarmasin, ada tiga faktor, yaitu tingkat masyarakat, 

keluarga dan ekonomi. 

a. Ekonomi 

  Ekonomi merupakan salah satu yang mempengaruhi 

keberagamaan, besar kecilnya pendapatan setiah harinya sangat 

berpengaruh pada keberagamaan. Kehidupan ekonomi para tukang ojek 

online sudah cukup mampu bahkan rejekinya berlebihan dan itu 

seharurnya akan mempermudah mereka dalam menjalankan ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Keluarga 

  Karena banyaknya lingkungan keluarga yang kurang baik itulah, 

umunya para tukang ojek online ini menurut mereka ada yang memberi 

dorongan dari keluargan mereka. Di samping itu tidak ada yang mereka 

malui, karena keluarga mereka juga kadang-kadang melaksanakan amal 
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ibadah, bahkan tidak ada yang sama sekali. Namun sebagian kecilnya yang 

sangat baik pengamalan ibadahnya ialah faktor keluarga yang sangat 

mendukung tentang pengamalan ibadah, yakni pengaruh yang sangat baik 

tentang ajaran agama dan pengamalan ibadahnya dalam shalat.Hal ini 

terbukti karena pengamalan ibadahnya yang mereka lakukan sejak kecil. 

c. Masyarakat 

  Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi keberagamaan, 

lingkungan masyarakat juga tidak terlepas dari kehidupan sehari-

hari.Kehidupan dalam lingkungan masyarakat merupakan yang pertama 

memberi pengaruh terhadap keberagamaan.Lingkungan masyarakat 

terhadap ajaran agama juga mempengruhi diri mereka pribadi hal ini tidak 

jauh dari pengaruh sekitar lingkungan kerja dimana mereka bekerja. 

  


