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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena 

meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun 

ukhrawi. Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang 

bersifat ilahiah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam 

merupakan fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan 

manusia. 

Salah satu aktivitas keagamaan yang wajib dilakukan oleh umat Islam 

adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah umat  Islam yang 

terkonsentrasi pada satu titik.
1
Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan 

wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu.
2
 Kewajiban melaksanakan 

ibadah haji terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi: 

ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َهِي ا ْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيًًلۚ  َوَهْي َكفََر فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َهقَاُم إِْبَراِهيَن ۖ َوَهْي دََخلَهُ َكاَى آِهنًا ۗ َوّلِِله

َ َغنِيٌّ َعِي اْلعَالَِوييَ   فَإِىه َّللاه

 

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 

yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 

dari semesta alam”.
3
 

 

 

Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya haji. Kalimat dalam ayat tersebut 

menggunakan kalimat perintah yang berarti wajib. Sedangkan secara 
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terminologis adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik 

yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW.
4
  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 9 Tahun 2014 tentang 

Bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji regular oleh Kantor Urusan 

Agama.
5
 Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

penyelenggaraan Ibadah Haji pada Bab VII tentang Pembinaan Ibadah Haji 

Pasal 30 point pertama menyatakan dalam rangka pembinaan ibadah haji, 

masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara 

perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.
6
 

Untuk mendukung penyelenggaraan haji berjalan dengan lancar, 

karena rumitnya syarat wajib penyelenggaraan haji yang akan dilakukan oleh 

alon jemaah haji, maka bimbingan haji perlu diberikan kepada calon Jemaah 

haji dan bimbingan haji tersebut dilakukan oleh Kementrian Agama maupun 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang berdasarkan Undang-

Undang No. 13 Tahun 2008  tentang penyelenggaraan ibadah haji terdapat 

pada Bab VII ayat 1 tentang Pembinaan Ibadah Haji yang berbunyi bahwa “ 

dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan 

bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perorangan maupun dengan 

membentuk kelompok bimbingan”.
7
 

Bimbingan manasik haji merupakan program yang dilakukan oleh 

lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Program ini bertujuan 

untuk mendidik para calon jamaah haji agar bisa dapat melaksanakan tata 

cara ibadah haji dengan benar sesuai tuntunan ajaran agama islam.
8
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Bimbingan manasik haji diberikan untuk membentuk calon Jemaah 

haji yang memiliki pengetahuan manasik haji dan tata cara pelaksanaannya 

secara praktik, mengetahui hak dan kewajiban sehingga calon Jemaah haji 

dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.  

Ibadah haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki 

makna, multi aspek, ritual, individual, politik, psikologis dan sosial, untuk itu 

dibutuhkan manasik haji guna meningkatkan pengetahuan dan pengalaman 

jamaah calon haji mengenai berbagai aspek tentang pelaksanaan ibadah haji.
9
 

Calon Jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji harus 

memenuhi syarat, rukun dan wajib sesuai tuntunan agama dan tidak ada 

kekurangan dalam menjalankan ibadah manasik. untuk merealisasikan 

program bimbingan manasik haji, maka perlu dilakukan dengan strategi 

bimbingan manasik haji yang baik yang dilaksanakan oleh Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang memenuhi persyaratan dan telah 

mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. 

Salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang membantu 

pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pelayanan dan memberikan 

bimbingan haji adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hajar 

Aswad yang berada di Jalan Lobak. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) sangat dirasakan manfaatnya oleh calon Jemaah haji, karena bagi 

calon Jemaah haji, KBIH Hajar Aswad memberikan bimbingan haji agar 

calon jemaah haji memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan memahami 

materi yang berkaitan dengan manasik haji.   

Namun pada kenyataannya strategi bimbingan manasik haji yang 

dilakukan KBIH Hajar Aswad Pekanbaru masih menemui kendala-kendala 

yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan haji belum maksimal 

dilaksanakan, seperti program bimbingan manasik haji yang dilaksanakan 

belum berjalan sesuai yang dinginkan seperti adanya calon Jemaah haji yang 

mengikuti bimbingan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, 
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pengetahuan calon Jemaah haji tentang pelaksanaan ibadah haji yang minim, 

usia calon Jemaah haji yang rata-rata telah lanjut usia, sehingga harus 

mengubah strategi bimbingan manasik haji yang telah ditetapkan oleh KBIH 

Hajar Aswad Kota Pekanbaru. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

meneliti dan membahas lebih lanjut permasalahan ini ke dalam suatu karya 

ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “STRATEGI BIMBINGAN 

MANASIK HAJI DI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI 

(KBIH) HAJAR ASWAD KOTA PEKANBARU”.   

 

B. Penegasan Istilah 

1. Strategi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya.
10

 

2. Bimbingan Manasik Haji 

Bimbingan yaitu usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang 

mengalami kesulitan baik lahiriah maupun bathiniah yang mencakup 

kehidupan dimasa kini dan masa yang akan datang, bantuan tersebut berupa 

pertolongan di bidang mental spiritual, dengan maksud agar orang yang 

bersangkutan mampu mengatasi kesulitasnya dengan kemampuan yang ada 

pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman dan takwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa.
11

 

Manasik Haji menurut Kamus Istilah Haji Umrah adalah tata cara 

pelaksanaan ibadah haji. Atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan 

ibadah haji: Melaksanakan ihram dari miqat yang telah ditentukan, thawaf, 
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sa’i, wukuf di padang arafah, mabit di muzdalifah, melempar jumrah dan 

lain sebagainya .
12

 

Bimbingan manasik haji adalah kegiatan petunjuk atau tuntunan yang 

diberikan kepada calon jamaah haji yang berkaitan tentang tata cara 

perjalanan maupun pelaksanaan ibadah haji dengan maksud agar calon 

jamaah haji dapat melaksanakan seluruh kegiatan ibadah haji secara 

mandiri, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian 

Agama, baik yang berkaitan dengan syarat, rukun maupun wajib haji agar 

calon jamaah dapat memahami serta mendapat gambaran tentang 

pelaksanaan ibadah haji.
13

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi bimbingan 

manasik haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hajar Aswad 

Kota Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bimbingan 

manasik haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hajar Aswad 

Kota Pekanbaru. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

a.   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang 

ilmu manajemen dakwah dalam kajian mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta dapat menambah wawasan keilmuan khususnya 

dalam hal strategi bimbingan manasik haji. 
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b.   Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademis 

bidang Manajemen Dakwah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala bagi penulis 

untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

b. Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos) 

di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini sistematika penulisan akan dibagi dalam enam bab, 

yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II     :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan pengertian strategi, pengertian bimbingan 

manasik haji, tujuan manasik haji 

Bab III   :  Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data 

dan analisis data. 

Bab IV   :  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Bab ini berisi latar belakang berdirinya KBIH Hajar Aswad Kota 

Pekanbaru, Struktur Organisasi, Visi dan Misi KBIH Hajar 

Aswad Kota Pekanbaru. 
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Bab V     :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab VI    : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


