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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian mengenai “Strategi Bimbingan Manasik Haji pada 

Calon Jemaah Haji Lanjut Usia (Studi Kasus di KBIH Asshodiqiyah 

Tahun 2011)” dapat penulis simpulkan: 

1. Strategi bimbingan manasik haji pada calon jemaah haji lanjut usia di 

KBIH Asshodiqiyah adalah: pertama, mengajak jemaah lanjut usia 

berdialog di luar forum formal manasik haji. Kedua, menerapkan 

sistem kekeluargaan. Ketiga, melibatkan keluarga dalam manasik. 

2. Faktor pendukung manasik haji pada calon jemaah haji lanjut usia 

yaitu, adanya pembimbing yang kompeten serta ada tim khusus yang  

membimbing lanjut usia di Tanah Suci, tempat praktik manasik yang 

satu lokasi dengan Yayasan Asshodiqiyah, adanya pihak keluarga 

yang ikut mendampingi keluarganya yang sudah lanjut usia ketika 

mengikuti manasik serta calon jemaah haji lanjut usia yang mudah 

diarahkan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: kurangnya 

pembimbing ketika manasik, kurangnya daya konsentrasi dan 

menurunnya kondisi fisik yang dialami calon jemaah haji lanjut usia. 

 

B. SARAN 

1. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan satu kali seumur hidup 

oleh karena itu lembaga yang mengelola pun secara dinamis harus 
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selalu meningkatkan kinerjanya supaya para jemaah mendapatkan 

pelayanan yang optimal. Dalam memberikan bimbingan manasik haji 

KBIH Asshodiqiyah sudah cukup baik, namun dengan pemisahan 

antara lansia dan non lansia ketika pelaksanaan ibadah haji sebaiknya 

dalam praktek manasik jemaah lansia juga dibimbing khusus supaya 

mereka terbiasa ketika berada di Tanah Suci. 

2. Penelitian mengenai ibadah haji seharusnya lebih ditingkatkan lagi 

supaya dapat digunakan sebagai studi banding bagi mahasiswa 

selanjutnya dan bagi lembaga yang diteliti bisa digunakan sebagai 

bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan kepada tamu Allah. 

 

C.  PENUTUP 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas 

rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kesalahan dan 

kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif penulis 

harapkan demi tercapainya kesempurnaan di masa mendatang. Tiada 

gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak berdosa, dengan 

kerendahan hati serta rasa syukur selalu terlimpahkan kehadirat Ilahi 

Robbi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin... 

 


