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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul 

“Manajemen Penyelenggaraan  Bimbingan Manasik Haji di KBIH 

Al-Fattah Demak”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. KBIH Al-Fattah Demak dalam melaksanakan 

penyelenggaraan bimbingan manasik haji, telah 

mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen secara  baik 

dalam perencanaan yaitu telah merencanakan bimbingan di 

tanah air dan di tanah suci, pengorganisasian yaitu KBIH 

telah menerapkan job description para pengurus, 

pembimbing, karu dan karom, penggerakkan yaitu KBIH 

telah memberikan motivasi secara baik kepada anggotanya, 

dan pengawasan yaitu dilakukan agar jika ada kesalahan bisa 

diperbaiki di kegiatan selanjutnya. Fungsi-fungsi manajemen 

tersebut diterapkan untuk mempermudah dalam pembinaan, 

pelayanan dan perlindungan jamaah haji baik di tanah air 

maupun di tanah suci dan membantu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Faktor pendukungnya adalah kepercayaan masyarakat 

terhadap KBIH Al-Fattah cukup tinggi, hal ini dapat terlihat 

dari semakin banyaknya jumlah jamaah pada setiap tahun dan 

berada pada lokasi yang strategis untuk dijangkau, yaitu 

berada di tengah kota  dan mudah dijangkau dari berbagai 
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wilayah di Demak. Sedangkan yang menjadi faktor 

penghambatnya adalah calon jamaah haji kurang disiplin 

dalam menjalankan bimbingan manasik haji, dan kurangnya 

kesadaran calon jamaah dalam mengikuti bimbingan. 

 

B. Saran – Saran 

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian dan 

tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, penulis 

berusaha memberikan saran – saran demi tercapainya Manajemen 

Penyelenggaraan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji di KBIH Al-Fattah Demak. Saran – Saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pihak pembimbing hendaknya selalu memperhatikan 

calon jamaah dalam pelaksanaan Manasik agar lebih fokus 

pada pelaksanaan Manasik Haji tidak hanya memerikan teori 

dan praktek saja dan yang lebih penting agar suasana 

bimbingan dalam menjalankan Manasik Haji berlangsung 

dengan maksimal. 

2. Untuk pengurus KBIH Al-Fattah Demak dalam 

penyelenggaraan Manasik Haji hendaknya lebih ditingkatkan 

dalam pengelolaan dan menerapkan fungsi – fungsi 

manajemen (planning, organizing, actuating, controlling). 

Dalam penyelenggaraan manasik haji hendaknya kuantitas 

pembimbingan dan pelayanan lebih ditingkatkan agar calon 

jamaah haji lebih mandiri dalam melaksanakan manasik haji. 
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3. Untuk calon jamaah haji hendaknya lebih disiplin dalam 

mengikuti Manasik Haji dan berusaha untuk memperhatikan 

instruksi dari pembimbing serta mempelajari buku – buku 

panduan haji karena Manasik Haji itu penting sebagai 

persiapan yang harus dilakukan calon jamaah haji sehingga 

hajinya akan menjadi haji yang mabrur. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, penulis 

bisa menyelesaikan skripsi dengan baik meskipun demikin masih 

terdapat kekurangan  karena berkat kekuatan dari-Nya, penulis 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun 

tentunya tetap terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kritik 

dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 

bagi para pembaca pada umumnya. 


