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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Islam merupakan agama rahmatan lil „alamin. Untuk mencapai Islam 

sebagai sebuah agama maka penganutnya wajib melakukan suatu rukun , atau 

disebut dengan rukun Islam. Adapun rukun Islam tersebut terdiri dari lima 

perkara, yaitu pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat; kedua, 

melaksanakan shalat; ketiga, melaksanakan puasa; keempat, membayar zakat; 

dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hal ini 

sesuai dengan Sabda Rasulullah  Saw dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. 

بين الاءسالم عال مخس شهادة ان الاهل الاالةل وان محمدا رسول الةل واقام الصالة 

 وايتاءالزاكة واجح وصوم رمضان
 

“Islam did`irikan di atas lima dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, melaksanakan haji, serta berpuasa di bulan Ramadhan.” 

(HR. Bukhari dan Muslim).
1
 

 

Adapun rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi 

yang mampu. Haji merupakan salah satu rukun islam yang sangat unik dan 

complicated. sebagai bagian dari ajaran islam, mekanisme pelaksanaan ibadah 

haji membutuhkan kemampuan (isthitha‟ah) yang berkaitan dengan persiapan 

fisik dan nonfisik, kesiapan mental, kesadaran diri, semangat keagamaan, 

ketulusan hati, perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, pelaksanaan 
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ibadah haji memiliki perbedaan yang signifikan dengan keempat rukun islam 

lainnya, ibadah haji telah ditentukan waktu dan tempatnya oleh Allah SWT.
2
 

Saat ini, ibadah haji sangat diminati oleh banyak orang di Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan zaman, para penggiat ataupun penyelenggara 

ibadah haji dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan wadah atau 

pelayanan terhadap calon jamaah haji di Negara ini. Kemajuan zaman 

memiliki dampak terhadap penyelanggara ibadah haji didalam mengelola dan 

merencanakan perjalanan ibadah haji dengan baik.  

Untuk memperbaiki kualitas ibadah haji, Kementrian Agama 

(Kemenag) telah melakukan peningkatan pada manasik haji. Manasik haji 

merupakan komponen penting dalam pelaksanaan ritual ibadah haji, karena 

manasik haji merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu ibadah 

haji. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika manasik haji memperoleh 

perhatian khusus dari pemerintah indinesia.
3
 

Untuk menghadapi persoalan ibadah haji tersebut, maka bimbingan 

ibadah haji menjadi sangat penting dilakukan. Bimbingan ibadah haji 

dilakukan dengan suatu pelatihan atau pembelajaran mengenai seputar tata 

cara dalam melaksanakan ibadah haji. Kementerian Agama Labuhanbatu 

Selatan, merupakan salah satu lembaga institusi dibidang keagamaan tingkat 

Kabupaten, diantara tugasnya ialah memberikan pembinaan terhadap calon 

jama’ah haji yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan-
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pelatihan mengenai tata cara pelaksnaan ibadah haji (manasik haji) ditingkat 

Kabupaten. 

Kemenag Labuhanbatu Selatan merupakan suatu institusi vertikal yang 

memiliki fungsi  untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang 

agama termasuk pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah dengan 

memberikan pembinaan serta bimbingan manasik haji kepada calon jamaah 

haji  kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah hajike Tanah Suci. 

Pelaksanaan serta pelayanan bimbingan manasik haji tersebut  dinilai cukup 

berhasil, hal ini bisa dilihat dari persentase kahadiran calon jama’ah haji serta 

antusiasme para peserta calon jama’ah haji dalam mengikuti kegiatan manasik 

haji di Kementerian Agama Labuhanbatu Selatan, meskipun keberadaan 

Kantor Kemenag yang selama ini sering berpindah-pindah lokasi. Berdasarkan 

latarbelakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

dengan judul “Strategi Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama 

Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara”  

  

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak salah dalam memahami penelitian ini, 

perlu dijelaskan beberapa istilah, antara lain: 

1. Strategi adalah proses pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, 

perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam suatu waktu.
4
 

2. Bimbingan adalah pimpin, tuntun.
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3. Manasik adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan tata cara 

pelaksanaan ibadah haji.
6
 

4. Haji adalah orang yang berziarah ke Mekah untuk menunaikan rukun 

Islam yang kelima.
7
 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

“Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Labuhanbatu Selatan 

dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji di Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan Provinsi Sumatera Utara ?”. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bimbingan  

yang digunakan  oleh Kementrian Agama Labuhanbatu Selatan, Sumatera 

Utara dalam melakukan kegiatan manasik haji. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Beberapa manfaat penelitian dari sudut pandang akademis adalah 

sebagai berikut, yaitu: 

1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang ingin mengetahui 

tentang bagaimana Strategi Bimbingan Manasik Haji Kementrian 

Agama Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.  
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2) Sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga bimbingan 

haji dalam mengembangkan pelayanan manasik hajinya. 

3) Sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian 

penulis sebagai calon akademisi bidang manajemen haji. 

b. Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat penelitian secara praktis dapat dilihat: 

1) Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama. 

2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami 

penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab: 

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

berfikir. 

BAB III : Pada bab ini membahas seputar metodologi penelitian, yakni 

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas data, dan teknis analisis data. 

BAB IV : Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai subjek 

penelitian, yang membahas tentang pendeskripsian Kantor 
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Kementrian Agama Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara 

sebagai tempat penelitian, keadaan dan kondisi daerah 

penelitian. 

BAB V : Bab ini memaparkan data tentang Strategi Bimbingan Manasik 

Haji di Kementrian Agama Labuhanbatu Selatan, Sumatera 

Utara. 

BAB VI : Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari 

penelitian penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


