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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan tentang maka Peran Pembimbing dalam 

Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di KBIH (Kelompok 

Bimbingan Ibadah haji) Arafah Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa KBIH 

Arafah telah menerapkan peran pembimbing yaitu: Pertama, peran pembimbing 

sebagai pemandu bagi jama’ah haji yakni dengan pembimbing yang professional 

dan berkualitas karena tujuan utama KBIH Arafah adalah menjadikan jama’ah 

haji yang mandiri, Mabrur dan Mabruroh. Kedua, peran pembimbing sebagai 

penggerak bagi jama’ah haji yakni dengan cara menyampaikan tentang ibadah 

haji dan ibadah sunnah. Selain itu KBIH Arafah juga melakukan pembinaan serta 

pelatihan agar jama’ah calon haji benar-benar memahami pelaksanaan ibadah haji 

di tanah suci nantinya. 

 Ketiga, peran pembimbing sebagai motivator bagi jama’ah haji dan 

umroh yakni dengan tidak memandang umur akan tetapi untuk mempengaruhi 

orang lain membutuhkan daya tarikatau dorongan serta keinginan yang timbul 

pada diri masing-masing jama’ah tersebut. Keempat, peran pembimbing sebagai 

pengarah bagi jama’ah yakni diperlukan kesiapan materi-materi yang disampaikan 

sesuai dengan urutan dan diawali dengan pelaksanaan haji, rukun haji, wajib haji, 

sunnah haji sekaligus tentang cara dalam melaksanakan ibadah haji yaitu Haji 

Tamattu, Qiran, dan Ifrad. 
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 Kelima, peran pembimbing sebagai sumber informasi bagi calon jama’ah 

haji yakni sumber informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan.Tujuannya 

adalah untuk mempermudah calon jama’ah haji untuk mengakses berbagai 

permasalahan yang ingin ditanyakan, seperti menanyakan nomor porsi dan yang 

lain sebagainya. 

 

B. Saran 

 Setelah melakukan penelitian di KBIH Arafah Pekanbaru, khususnya 

mengenai Peran Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan 

Umroh di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ) Arafah  Kota Pekanbaru, 

maka ada beberapa saran yang penulis berikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Hendaknya KBIH Arafah mempunyai pembimbing yang khusus, agar jama’ah 

yang belum memahami tentang ilmu manasik haji, tata cara sholat, membaca 

al-qur’an dan lain sebagainya lebih paham dan mudah dalam melaksanakan 

ibadah haji nantinya. 

2. Hendaknya KBIH Arafah memamfaatkan media sosial sebagai sarana agar 

KBIH Arafah lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

3. Hendaknya kepada pihak KBIH Arafah Pekanbaru memamfaatkan secara 

maksimal sarana dan prasarana yang ada. 

4. Hendaknya Peran pembimbing di KBIH Arafah perlu dibenahi dan 

ditingkatkan agar lebih optimal sehingga calon jama’ah haji mudah menguasai 

tata cara pelaksanaan ibadah haji. 

 


