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Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim, baik 

laki-laki maupun perempuan yang telah memasuki usia aqil baliq dan telah 

mampu secara lahir maupun bathin. Pengetahuan tentang haji tersebut dapat 

diperoleh melalui bimbingan manasik haji, dengan demikian peranan pembimbing 

dalam bimbingan manasik haji sangat diperlukan untuk memberikan motivasi 

serta arahan kepada jemaah calon haji yang dibimbingnya. Oleh karena itu, 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

bimbingan manasik haji pada jemaah calon haji di Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 dan bagaimana peranan pembimbing 

dalam bimbingan manasik haji pada jemaah calon haji di Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018. 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi partisipatif dan studi 

dokumentasi. Adapun, teknik analisis yang digunakan adalah model Mills (2000). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa gambaran pelaksanaan 

bimbingan manasik haji pada jemaah calon haji di Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 dilakukan melalui dua tahap yaitu 

tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.  

Adapun peranan pembimbing dalam bimbingan manasik haji pada  jemaah 

calon haji di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018, 

pembimbing dapat melaksanakan peranannya dengan baik, pembimbing dalam 

menyampaikan materinya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, praktik 

langsung, video-video yang relevan dan juga presentasi berupa MS. Power Point. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi panitia pelaksana kegiatan 

dapat mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik haji yang telah 

dilaksanakan, bagi peserta bimbingan dapat mempersiapkan diri baik secara fisik 

maupun psikis dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan bagi 

pemerintah daerah hendaknya dapat membuatkan  alat peraga khusus untuk 

pelaksanaan bimbingan manasik haji. 

 

 

 

 

 


