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 Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang 

masyarakatnya mayoritas muslim ini setiap tahunnya memenuhi kuota yang diberikan oleh pemerintah 

Kabupaten Pekalongan untuk dapat menunaikan ibadah haji, masyarakat berbondong-bondong dan 

saling berebut kuota jamaah haji tersebut, lalu apa makna haji bagi masyarakat Kelurahan Kedungwuni 

Barat sehingga masyarakat selalu memenuhi kuota jamaah haji. Gelar haji bagi masyarakat Kelurahan 

Kedungwuni Barat dianggap baik, masyarakat yang telah bergelar haji juga memiliki peran dari status 

haji yang dimilikinya, selain itu apa implikasi dari status haji bagi masyarakat yang telah bergelar haji 

tersebut. Permasalahan penelitian ini: (1) bagaimana masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan memaknai haji?. (2) apa implikasi status haji terhadap 

kehidupan masyarakat di Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan?. Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Kedungwuni 

Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan memaknai haji. (2) mengetahui implikasi status 

haji bagi kehidupan masyarakat di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten 

Pekalongan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari subjek penelitian 

yaitu masyarakat yang belum menunaikan ibadah haji di Kelurahan Kedungwuni Barat dan masyarakat 

yang telah menunaikan ibadah Haji di Kelurahan Kedungwuni Barat, serta informan yang meliputi tokoh 

masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini, (1) haji di Kelurahan Kedungwuni Barat memiliki tiga makna yaitu makna 

religius, bahwa ibadah haji adalah diperuntukan oleh orang-orang yang taat ibadah, karena ibadah haji 

untuk menyempurnakan agama Islam. Makna sosial, masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji 

memiliki kepercayaan untuk menjadi anggota dalam suatu organisasi sosial dan kepemimpinan yang 

diperhitungkan oleh masyarakat, sedangkan makna ekonomi, bahwa orang yang menunaikan ibadah 

haji adalah orang-orang kaya atau mampu secara materi dan dampak dari gelar haji tersebut secara 

ekonomi dapat membantu memperlancar usahanya. (2) Status haji memiliki implikasi-implikasi bagi 
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kehidupan masyarakat di Kelurahan Kedungwuni Barat tersebut, dengan adanya status haji maka 

masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji tersebut memiliki peran yang harus dijalankan, yaitu 

harus dapat menjadi panutan yang baik dalam masyarakatnya. Status haji mengakibatkan naiknya 

golongan stratifikasi sosial masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji, serta berpengaruh dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut.   

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini, yaitu untuk masyarakat Kelurahan 

Kedungwuni Barat, penulis menyampaikan kepada masyarakat dalam acara pengajian yang diadakan 

setiap hari jumat, bahwa masyarakat kelurahan Kedungwuni Barat dapat memaknai ibadah haji sebagai 

jalan untuk menyempurnakan agama Islam, bukan semata-mata untuk menambah prestise atau 

kepercayaan dalam masyarakat, serta bagi masyarakat yang telah bergelar haji dapat menjalankan 

perannya sesuai dengan status yang dimiliki dan dapat menjadi panutan atau contoh yang baik bagi 

masyarakat. Bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan, penulis menyampaikan dalam acara rapat, 

pemerintah Kabupaten Pekalongan sebaiknya menambah kuota jamaah haji terkait dengan tingginya 

minat masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat untuk menunaikan ibadah haji. Melalui skripsi peneliti 

merekomendasikan penelitian ini dapat digunakan untuk pedoman penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


