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SILABUS 

 

I. Mata Kuliah :  MANAJEMEN BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH 

Kode  :  HKI 024  

Fakultas   :  Syari'ah 

Program Studi :  Hukum Keluarga Islam  

Program  :  S.1 

Bobot   :  2 SKS 

Sifat  :  Pilihan  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah merupakan mata kuliah 

yang membekali mahasiswa agar menguasai manajemen pelaksanaan ibadah haji dan 

umrah mulai dari awal hingga akhir. Manajemen bimbingan haji dan umrah diperlukan 

oleh mahasiswa agar mampu menghadapi permasalahan dan kendala yng muncul dalam 

penyelenggaraan ibadah haji mulai dari persiapan sebelum berangkat, tata cara manasik 

dan bagaimana menghadapi budaya dan kebiasaan masyarakat Arab. 

 

III. Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang perencanaan (planning), pelaksanaan 

(actuiting), dan evaluasi (evaluation) penyelenggaraan  ibadah haji dan umrah  

2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang manajemen ibadah haji dan umrah di tanah 

air dan di Arab Saudi 

3. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang manasik haji dan umrah, perjalanan haji 

kesehatan, doa, dzikir dan hikmah ibadah haji 

4. Mahasiswa memiliki kemampuan memecahkan persoalan kontemporer dalam ibadah 

haji  

5. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang permasalahan dalam ibadah haji  

6. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang budaya masyarakat Arab 

 

IV. Topik Inti Pembelajaran 

1. Pengantar 

a. Aturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah  

b. Aturan penyelenggaraan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) 

2. Bimbingan Manasik Haji dan Umrah 

a. Dasar hukum haji 

b. Syarat, wajib, dan rukun haji 

c. Larangan haji 

3. Panduan Perjalanan Haji 

a. Panduan di tanah air 

b. Panduan di tanah suci 

c. Panduan di Madinah 

d. Shalat Arba'in dan Ziarah  

4. Tuntunan keselamatan, kesehatan, doa dan dzikir ibadah haji 

a. Penyakit yang biasa muncul dalam ibadah haji, pemeriksaan kesehatan dan 

penggunaan obat 

b. Perlengkapan perjalanan ibadah haji  

c. Doa - doa dalam perjalanan haji  

5. Pengenalan budaya masyarakat Arab  

a. Tabiat mayarakat Arab  
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b. Bahasa/istilah yang sering digunakan dalam komunikasi 

c. Model Jual - beli  

d. Bagaimana mensikapi tabiat orang Arab 

e. Menggunakan fasilitas - fasilitas umum 

6. Pernik - pernik haji 

a. Pengertian hadyu dan waktu penyembelihan 

b. Permasalahan tarwiyah (tanazul) 

c. Shalat Arbain  

d. Penyelesaian kasus - kasus di seputar haji  

7. Simulasi haji  

a. Ihram 

b. Miqat/ talbiyah 

c. Mabit di Mina (nafar awali nafar tsani) 

d. Wukuf di Arafah 

e. Mabit di Muzdalifah 

f. Jumrah 'ula, wustha dan aqabah  

g. Thawaf, sa'i dan tahalul 

8. Melestarikan kemabruran ibadah haji dan umrah 

 

V. Alternatif Kegiatan / Metode Pembelajaran  

1. Pada pertemuan pertama dilakukan "kontrak belajar=untuk menyepakati aturan main 

terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus taati selama perkuliahan 

2. Kegiatan berikutnya adalah pengenalan setiap konsep baru dan ini dapat dilakukan 

dengan alternatif strategi 

a. Brain storming untuk konsep yang utama yang diperkirakan masing asing bagi 

mahasiswa 

b. Consept map untuk melakukan pemetaan konsep-konsep utama yang menjadi 

bagian dari materi perkuliahan sehingga tergambar suatu bangunan materi kuliah 

yang utuh dengan tuj uan yang jelas  

3. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif strategi  

a. Active debate  

b. Everyone is a teacher here  

c. Information search  

4. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori mahasiswa diajak untuk 

melakukan kajian dan analisa kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat baik 

yang berkaitan dengan masalah sosial, budaya atau politik 

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto copy bahan/materi perkuliahan 

4. Ruangan kelas 

5. Perpustakaan 

 

VII. Evaluasi 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan evaluasi 

Porto folio. Di samping itu juga di gunakan dua aspek penilaian yaitu kehadiran 

mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam proses perkuliahan 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan tes yaitu Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen 
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penilaian lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi 

perkuliahan yaitu Tugas Terstruktur 

 

VIII. Referensi 

1. Hasbi Ash-Shidiqi, Pedoman Haji, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999. 

2. Ali Syariati, Haji, Bandung: Pustaka, 1987. 

3. Syayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar Ilmu. 1980. 

4. Wahbah Az - Zuhaili, 01- Fiqh al- Islam al-Adillatuh. Beirut: Dar al- Fikr, 2002. 

5. Abdullah bin Abdurrahman al- Jazairi, al- Mughni fi Fiqhi Haji wa Umrah, Beirut: 

Dar Ibnu Hazm, 1973. 

6. Philip K. Hitti, the History of Arab, Jakarta: Bulan Bintang, 1989 

7. Ali Hafiz, the History of Madinah, Jeddah: Ali Hafiz Press, 1998 

8. Muhammad Ilyas Ghani, the History of Makkah, Madinah: Al- Rasyed Printers, 2002. 

9. Depag, Himpunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 

lakarta: Bimas Islam, 2010. 

10. Pedoman Perjalanan Ibadah Haji, lakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009 

11. Hikmah Ibadah Haji, lakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007 

12. Percakapan Praktis Bahasa Arab dan Inggris bagi Petugas Haji 


