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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah meneliti, menyajikan dan menganalisis serta menguraikan 

Strategi Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perumusan strategi dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji yang 

dilakukan oleh Kemenag Labuhanbatu Selatan adalah dengan 

menggunakan bebeprapa metode yang bervariasi diantaranya ialah melalui 

kunjungan (home visit), ceramah, tanya jawab, pemberian motivasi, 

simulasi, praktek lapangan konsultasi dan diskusi sehingga diharapkan 

dapat menarik minat belajar para calon jama’ah haji dalam memahami alur 

kegiatan ritual ibadah haji.  

2. Dalam mengimplementasikan perumusan strategi yang telah dilakukan, 

maka upaya yang diterapkan dalam proses penyelenggaraan bimbingan 

manasik haji oleh kantor Kemenag Labuhanbatu Selatan ialah diawali 

dengan mempersiapkan  pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab 

tinggi 

3. Dari sekian banyak strategi yang telah dievaluasi oleh Kemenag 

Labuhanbatu Selatan hanya terdapat beberapa bagian saja yang mendapat 

perhatian khusus dan harus dibenahi yaitu pada metode ceramah dimana 

pada bagian ini, banyak para peserta calon jama’ah haji yang kurang 
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memahami isi materi yang disampaikan karena bahasa yang digunakan 

pemateri dinilai terlalu formal, sehingga perlu penyesuaian penggunaan 

bahasa sesuai dengan adat dan istiadat masyarakat Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan. Selain itu, praktek lapanagan juga perlu di evaluasi 

karena pada metode ini dinilai kurang maksimal karena terdapat beberapa 

kekurangan yaitu waktu yang digunakan kurang maksimal, sarana dan 

prasarana pendukung lainnya belum memadai serta lokasi kegiatan yang 

dirasa kurang luas. 

 

B. Saran  

1. Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan diharapkan mampu untuk 

lebih meningkatkan pemahaman tentang penggunaan bahasa yang formal 

dan dapat berbahasa indonesia dengan baik dan benar. 

2. Masih perlu diadakannya evaluasi pada setiap kegiatan bimbingan agar 

dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada. Kemenag 

Labuhanbatu Selatan perlu melengkapi sarana dan prasarana khususnya 

dalam bimbingan manasik haji, agar kegiatan bimbingan manasik dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga Kemenag Labuhanbatu 

Selatan mampu memberikan pelayanan manasik haji yang lebih baik lagi 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini.  

3. Menurut penulis, Peranan pemerintah daerah juga diharapkan mampu 

mendukung kegiatan bimbingan manasik haji secara profesional, baik 

melalui bantuan moril dan materil sehingga Kemenag Labuhanbatu 

Selatan  mampu menjalankan tugas dan fungsinya demi kemaslahatan 

umat. 


