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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Peran 

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang 

lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. 

Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu 

peran. Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Peran merupakan sesuatu 

yang diharapkan diniliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam 

masyarakat. 
1
 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh David Berry bahwa “ Peran 

merupakan suatu perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu 

yang menempati kedudukan sosial tertentu ”. 
2
  

Harapan-harapan merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan 

oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh 

norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya adalah kita diwajibkan untuk 

melakukan hal-hal yang di harapakan oleh masyarakat di dalam pekerjaan 

kita. Di dalam peran terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu:  

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. 

2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap 

“masyarakat” atau  terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya 

dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. 
3
 

Jadi struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peran yang 

saling berhubungan, walaupun peran adalah bagian dari struktur masyarakat, 

                                                           
1
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tapi peran itu hanya ada selama peran itu di isi oleh individu. Konsep peran 

yang berasal dari perspektif individualistik menggambarkan aspek 

kesukarelaan dan pemegang peran sebagai makhluk yang aktif dan kreatif.
4
 

Dalam Teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori 

peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku 

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi 

menjadi dua golongan sebagai berikut: 

a. Aktor, yaitu orang yang sedang berprilaku menuruti suatu peran tertentu. 

b. Target (Sasaran) atau orang lain(Other), yaitu orang yang mempunyai 

hubungan actor dan perilakunya.
5
 

Menurut Levinson, peran mencakup tiga hal yaitu: Pertama, peran 

yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa saja yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, 

peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.
6
 

Di dalam Kenyataan, Peran yang harus dipentaskan seseorang 

biasanya beragam,  karena seseorang dalam hidupnya tidak hanya memainkan 

satu peran saja, dan harus menempatkan peran tergantung dengan konteks 

situasinya, misalnya seorang dokter yang menerima imbalan jasa dari 

                                                           
4
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pasiennya, jelas tidak mungkin ia akan menerapkan cara yang sama ketika 

suatu saat memeriksa anggota keluarganya yang sakit. 
7
 

Peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin 

ilmu. Selain dari psikologi, peran masih tetap digunakan dalam Sosiologi dan 

Antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari 

dunia teater. 

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian di analogikan 

dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam 

teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, 

yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, 

melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang 

berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.
8
 Dalam teater, seorang aktor 

harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai 

tokoh ini itu ia di harapkan untuk berperilaku secara tertentu.
9
 

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dinas merupakan bagian 

kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu yang segala sesuatunya 

bersangkutan dengan jawatan pemerintah. 
10

 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan 

Daerah tersebut mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut: 

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis 

pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

Kepala Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 

                                                           
7
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2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala 

Daerah. 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas di bidang 

teknis dan administratif dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah. 

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu 

Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah 

di bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan urusan 

rumah tangga di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas-tugas lain 

yang diberikan. 
11

 

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata mempunyai fungsi : 

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. 

2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

kebudayaan dan pariwisata. 

3. Membina kerjasama kemitraan dengan intansi sektoral, LSM, Swasta dan 

masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata. 

4. Mengelola urusan ketatalaksanaan dinas pariwisata. 

5. Penyediaan sarana dan prasana pariwisata. 

Dalam membantu Bupati Kepala Daerah menjalankan kewenangan 

otonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan urusan rumah 

tangga dinas serta tugas-tugas lain yang diberikan sejalan dengan PP No. 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan termasuk di Bidang 

Kebudayaan Dan Pariwisata. Terdapat 12 urusan yang dilimpahkan 

pelaksanaan oleh Pemerintah  Pusat kepada daerah secara berjenjang (pusat, 

propinsi, Kabupaten). Pelimpahan tugas ini sesuai dengan  PP Nomor 24 

Tahun 1979. Kewenangan yang diatur mencakup urusan daya tarik wisata 

sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang 

akan berlaku tidak menjadi urusan pemerintah pusat urusan pramuwisata, 

                                                           
11

 Portal.endekab.go.id. “pemerintah dinas kebudayaan dan pariwisata”, Dalam 
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urusan losmen, urusan penginapan remaja, urusan pondok wisata, urusan 

perkemahan, urusan rumah makan, urusan bar, urusan mandala wisata, urusan 

usaha kawasan pariwisata, urusan usaha rekreasi dan hiburan umum dan 

urusan promosi pariwisata daerah. 
12

 

Secara Etimologi, kata pariwisata berasal dari kata Pari yang berarti “ 

banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi”.sedangkan 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa pariwisata 

adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. 

Menurut Fannel “Tourism is defined as the interrelated system that 

includes tourist and the associated services that are provided and untilised 

(Facilities, attaractions, transportation, and accommodation) to aid in their 

movement”. Pariwisata merupakan sebagai sistem yang saling terkait yang 

meliputi turis dan jasa terkait yang telah disediakan dan dimanfaatkan 

(Fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi) untuk membantu dalam 

gerakan mereka.
13

 

 

Dan menurut instruksi Presiden No. 19 tahun 1964 Kepariwisataan 

merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan 

hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan 

alam yang indah dan iklim yang nyaman.
14

 

Secara Etimologi pemerintahan berasal dari dua kata sebagai berikut 

kata dasar perintah berarti menyeluruh, Di berbagai negara, antara pemerintah 

dan pemerintahan tidak dapat dibedakan. Inggris menyebutnya government  

dan Prancis menyebutnya government keduanya berasal dari perkataan latin 

gubernacalum. Dalam Bahasa Arab disebut Hukumat, dan di Amerika Serikat 

disebut dengan Administration, sedangkan Belanda mengartikan regering 

sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk 

menentukan keputusan dan kebijaksanaan. Hal itu dilakukan dalam rangka 
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mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa dalam menetapkan 

perintah-perintah.
15

 

Asas-asas Umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang 

pokok bagi pelaksanaan hukum tata Pemerintahan/ Administrasi Negara, dan 

merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam 

arti luas.Dengan demikian, Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan 

kekuasaan negara harus berdasarkan : 

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan. 

2. Perencanaan dalam pembangunan 

3. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun dari 

pemerintah. 

4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat. 

5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan,pemeriksaan, penelitian, 

dan penganalisaan. 

6. Keadilan tata usaha/ Administrasi Negara. 

7. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16

 

3. Wisata Agama 

Wisata Agama atau Wisata Ziarah atau sering juga disebut sebagai 

Wisata Pilgrim adalah jenis wisata yang dilakukan untuk melihat atau 

menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Sedangkan Pendit menyatakan 

bahwa wisata pilgrim adalah jenis wisata yang sedikit banyaknya dikaitkan 

dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat atau kelompok di 

dalam masyarakat.
17

  

Wisata Agama berasal dari Bahasa Arab disebut dengan istilah Rihlah 

artinya aktivitas perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan 

tujuan tertentu. Namun, ada satu Hadist Shoheh dari Abu Hurairah R.A : 

 

                                                           
15

 H.Inu Kencana Syafi‟ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), hlm.4  
16

 Jubair Situmorang,  Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), 

(Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.29  
17

 Dr. H. Tata Sukayat, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama, hlm.30  
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ْسِجِد احَلرَاِم َوَمْسِجِد الرَُّسْوِل َصّلى اللَّهُ  
َ
  األَْقَصى َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْسِجدِ  اَل ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإال ِإىل َثالَثَِة َمَساِجَد امل

 (.١۱۹۳ومسلم رقم ١۳۱٢)رواه البخاري رقم 

“ Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga Masjid, 

Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsha.”
18

 

Hadist ini menunjukkan akan haramnya promosi Wisata ke selain tiga 

Masjid, seperti ajakan mengajak wisata ziarah kubur, menyaksikan tempat-

tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang diagungkan manusia, 

sehingga mereka terjerumus ke dalam berbagai bentuk kesyirikan yang 

membinasakan.
19

 

Kemudian turun Firman Allah SWT yang dijelaskan di dalam Al-

Qur‟an mengenai kebolehan berwisata dengan maksud dan tujuan tertentu 

diantaranya : 

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar/ 

wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam Agama yaitu Haji pada 

bulan-bulan tertentu yaitu disyariatkan untuk melakukan perjalanan 

Umrah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya 

wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah”. (HR. Abu Daud, 2486, 

dinyatakan Hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan 

sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin No.2641). 

2. Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu 

dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat 

Agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-

Khatib Al-Bagdady menulis kitab yang terkenal „Ar-Rihlah Fi Tolabil 

Hadits‟, di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan 

perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadits saja. 

                                                           
18

 HR. Bukhari No.1132, Muslim No.1397  
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  Islamqa.info, “ Hakikat Wisata dalam Islam, Hukum, dan Macam-Macamnya” , Dalam 

https://islamqa.info/id/87846 (diakses 15 Februari 2018). 
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3. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan 

peringatan. Sebagaimana terdapat di dalam Firman Allah SWT Qs. Al-

An‟am :11 

                        

”Katakanlah: Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."
20

 

4. Al-Qasimi rahimahullah berkata; “Mereka berjalan dan pergi ke beberapa 

tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan 

manfaat lainnya." (Mahasinu At-Ta‟wil, 16/225) 

Di dalam al-Qur‟an diperoleh banyak isyarat untuk melakukan 

aktivitas pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa 

mendatangkan pendapatan individu, bahkan ada beberapa daerah atau negara 

yang roda perekonomiannya tergantung pada sektor pariwisata yang dapat 

menghasilkan income yang banyak.  Misalnya daerah yang memiliki letak 

geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana 

transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah, maka pariwisata 

sebagai objek industri sangat menjanjikan apabila dikembangkan. Al-Qur‟an 

menegaskan bahwa manusia perlu untuk mengadakan perjalanan untuk 

melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan 

manusia, sebagaimana yang  terdapat di dalam Qs.Al-Ankabuut: 20 

                               

           

“ Katakanlah Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian 

Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.” 
21

 

 

                                                           
20

 QS. al-An‟am (6): 11  
21

 QS. al- Ankabuut ( 29 ): 20. 
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Demikian pula terdapat Firman Allah SWT dalam Qs. Yusuf: 109 

secara tegas menganjurkan agar menelusuri berbagai negeri. Ini merupakan 

isyarat bahwa manusia perlu mengenal budaya masyarakat dari berbagai 

belahan dunia. 

                               

                                  

       

“ Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang 

Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah 

mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-

orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul) dan Sesungguhnya 

kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka 

tidakkah kamu memikirkannya?.” 
22

 

 

 

 

 

 Dan juga terdapat dalam ayat lain yang menganjurkan manusia 

untuk melakukan perjalanan wisata sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Qs. Al-Hajj: 46  

                                

                     

“ Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka 

mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai 

telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya 

bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 

dada.” 
23

  

 

                                                           
 

22
 QS. Yusuf ( 12 ) :109  

 
23

 QS. al-Hajj ( 22) : 46 
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Istilah pariwisata dalam Islam juga dapat disebut sebagai pariwisata 

Agama, pariwisata syariah, pariwisata ziarah atau sering juga disebut sebagai 

pariwisata Pilgrim, Pariwisata ini adalah jenis pariwisata yang dilakukan 

untuk melihat atau menyaksikan upacara keagamaan.
24

 Pariwisata Pilgrim 

banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, 

kemakam –makam orang besar, atau pemimpin yang diagungkan.
25

 

Salah satunya ialah Masjid Agung  Islamic Centre Pasir Pengaraian, 

yang saat ini merupakan salah satu  Icon objek Wisata Agama yang sering di 

kunjungi oleh wisatawan, baik itu wisata lokal maupun dari luar daerah. 

Masjid Agung  Islamic Centre Rokan Hulu diresmikan penggunaannya pada 

hari Jum‟at Tanggal 25 Sya‟ban 1431 H, bertepatan dengan 06 Agustus 2010 

M oleh Bupati Rokan Hulu Drs. H.Achmad M. Si, dengan menghadirkan 

Ustad  kondang, Da‟i Sejuta umat KH. Zainuddin MZ yang bertindak selaku 

Khatib pada Sholat Jum‟at saat itu. Masjid Agung Islamic Centre merupakan 

aset milik pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang pembangunannya 

didanai oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu. Sampai saat ini tidak kurang dari 

400 Miliyar telah dihabiskan untuk membangun Masjid yang dapat 

menampung 15.000 sampai 20.000 jamaah ini.
26

 

Pengelolaan Masjid ini sepenuhnya diurus oleh Badan Pengelola 

Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu yang diketuai oleh Ir. Damri yang 

juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu. 

Dalam kesehariannya beliau dibantu oleh 102 orang Pekerja profesional 

lainnya yang terdiri dari Pegawai Sekretariat, cleaning service, pekerja taman, 

petugas keamanan dan kesehatan. 

Masjid Agung  Islamic Centre  Rokan Hulu juga dilengkapi dengan 

sarana MCK yang cukup dan memadai, tempat wudhu yang nyaman dan 

bersih, sejadah dari Turki, Sarana perpustakaan, baik digital maupun manual, 

                                                           
24

 Tata Sukayat, Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama, (Bandung: Sentosa 

Rekatama Media, 2016), hlm.30 
25

  Tohir Bawazir, Panduan Praktis Wisata Syariah, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2013), 

hlm.22 
26

 Simas. Kemenag. go.id, “Profil Masjid” , Dalam http ://simas. kemenag. go.id /index. 

php/profil/masjid/63741 (diakses 22 Maret 2017).  
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TV Madani, Radio Daerah,  poliklinik, aula serbaguna, toserba serta ruangan 

belajar yang dilengkapi dengan akses internet. Sedangkan Pintu Islamic 

Centre Rokan Hulu, bagian timur, pintu utama Babussalam, pintu kanan 

Khodijah, pintu kiri Aisyah, bagian selatan, pintu utama Aisyah I, pintu 

kanan Usman bin Affan, pintu kiri Umar bin Khatab, sedangkan pintu bagian 

utara, pintu utama Khadijah I, pintu kanan Abu Bakar As Siddiq, pintu kiri 

Umar bin Khatab, sedangkan bagian Kubah utama diameter 25 M, tinggi 55 

M dan didampingi 4 unit menara tinggi 66.66 M. Ditambah dengan menara 

setinggi 99 M.
27

 

Kegiatan Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu adalah Sholat 

Fardhu Lima waktu secara berjamaah, terutama waktu Zuhur dan Ashar, 

dimana seluruh Pegawai yang berjumlah hampir 3000 orang diwajibkan 

Sholat berjamaah ke-Masjid ini.  Kegiatan lainnya adalah ceramah agama 

yang dilaksanakan rutin setiap malam Kamis dengan materi dan penceramah 

yang sudah ditetapkan, yaitu Fiqih oleh Ustad Dr. Mawardi Saleh, Lc. 

MA,  Tafsir oleh Ustad Dr. Musthafa Umar, Hadist oleh Abdul Somad, Lc. 

MA dan Aqidah oleh Ustad Nurhadi Husein, Lc. 

Selain dari banyaknya kegiatan yang di selenggarakan oleh pihak 

masjid yang dapat menarik wisatawan. Bangunannya yang megah khas Timur 

Tengah menjadi salah satu daya Tarik bagi pecinta Wisata Agama.
28

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai landasan penyusunan Skripsi ini dan untuk menghindari dari 

unsur plagiat, penulis melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada 

berupa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Penulis menelaah dari berbagai literature yang ada 

seperti buku, skripsi, dan karya ilmiah yang ada, sehingga akan memperjelas 

bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut, sedangkan 

                                                           
27

 Simas. Kemenag. go.id,“Profil Masjid”, Dalam http ://simas. kemenag. go.id/index. 

php/profil/masjid/63741 (diakses 22 Maret 2017).  
28

 Simas. Kemenag. go.id, “Profil Masjid” ,Dalam  http ://simas. kemenag. go. Id /index. 

php/profil/masjid/63741 (diakses 22 Maret 2017).  

http://simas/
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skripsi-skripsi yang berkaitan dengan pembahasan Wisata Agama 

diantaranya:  

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sandi Suadha, dari Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang dibuat pada tahun 2013 dengan judul “ Peran Humas 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam mempublikasikan 

Informasi Pariwisata”. 
29

 

Pembahasan dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan  tentang peran 

dan cara  humas dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau dalam 

mempublikasikan informasi Pariwisata, jadi dapat disimpulkan bahwa skripsi 

ini dalam penelitiannya tidak secara khusus mengaitkan Peran pada 

Pemerintah Dinas Pariwisata dalam menjadikan Masjid Islamic Centre 

(objek) sebagai Icon Wisata Agama dalam penelitian ini. 

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah dari Fakultas Dakwah dan 

komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang yang dibuat pada tahun 2015 dengan judul “ Strategi 

Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di Makam 

Mbah Mudzakir Sayung Demak) ” 
30

  

Pembahasan dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif 

yaitu untuk menjelaskan mengenai strategi pengembangan dari Objek daya 

Tarik Wisata Religi di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak yang 

memfokuskan pada tugas juru kunci makam dan sumberdaya yang digunakan 

dalam pengelolaan makam untuk pengembangan objek Wisata Religi. Dan 

juga menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengembangan objek Wisata Religi di Makam Mbah Mudzakir Sayung 

Demak.  

                                                           
29

 Ahmad Sandi Suadha, Peran Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau 

dalam Mempublikasikan Informasi Pariwisata, (Skripsi, Fakultas Dakwah Jurusan Ilmu 

Komunikasi,  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013). 
30

  Siti Fatimah,  Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di 

Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak), (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). 
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Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Cahya Ningrum, dari Fakultas 

Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Muria Kudus yan ditulis pada 

tahun 2012, dengan judul “ Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat Wisata 

Religi Menara Kudus”.
31

 

Pembahasan dalam Skripsi tersebut Menggunakan jenis penelitian 

Kuantitatif untuk mengukur pengaruh Budaya, Transportasi, Fasilitas dan 

Pelayanan serta infrastruktur terhadap minat Wisata Religi di Menara Kudus, 

dan memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat wisata 

dalam usaha pengembangan Wisata Religi Menara Kudus. 

 Skripsi yang ditulis oleh Feri Ramadhoni dari Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang dibuat pada tahun 2017 dengan judul “ Tata Kelola 

Masjid Paripurna Pada Masjid Agung Nasional Islamic Center Kabupaten 

Rokan Hulu”.
32

 

Hasil dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif yaitu 

hanya menjelaskan mengenai Tata Kelola dari Masjid Agung Nasional  

Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu yang memfokuskan penelitiannya 

hanya dalam ruang lingkup tata kelola Idarah, Imarah, dan Riayah dari Masjid 

Islamic, Keberhasilan masjid tersebut dalam memakmurkan. Permasalahan 

dalam penelitian tersebut juga sangat berbeda dengan isi penelitian ini, 

Permasalahan di dalam skripsi yang di teliti oleh Feri Ramadhan mencakup 

mengenai bagaimana manajemen masjid paripurna yang diterapkan Masjid 

Agung Madani Islamic Center Pasir Kabupaten Rokan Hulu sehingga 

menjadi percontohan tingkat nasional. 

Berdasarkan uraian dari hasil kajian diatas menunjukkan bahwa 

penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, yang membedakannya adalah Fokus dan letak 

                                                           
31

 Fatimah Cahya Ningrum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wisata Religi 

Menara Kudus, (Skripsi: Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Muria Kudus, 

2012). 
32

 Feri Ramadhoni, Tata Kelola Masjid Papipurna Pada Masjid Agung Nasional Islamic 

Center Kabupaten Rokan Hulu, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen 

Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017). 
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lokasi Penelitian, dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah 

kepada seberapa besar pengaruh Peran Dinas Pariwisata Daerah Rokan Hulu 

dalam menjadikan Masjid Agung  Islamic Centre Pasir Pangaraian sebagai 

Icon Wisata Agama dan sangat berbeda dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, dan atas pertimbangan bahwa di Masjid Agung Islamic Centre 

Pasir Pengaraian belum pernah ada penelitian yang berkaitan dengan 

Penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai dijadikannya Masjid 

Islamic Centre Pasir Pangaraian sebagai Icon Wisata Agama, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. 

 

C. Kerangka pikir 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang akan dijadikan 

sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat 

indikator yang melatar belakangi penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini 

penulis akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian yang akan 

diteliti. Adapun indikator-indikator yang akan dibuat sebagai berikut:  

1. Merumuskan mengenai kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan 

pariwisata, 

2. Membuat penyediaan sarana dan prasarana pariwisata di Masjid Islamic 

Center Pasir Pangaraian sebagai Icon Wisata Agama. 

3. Memberi penjelasan mengenai perizinan dan pelaksanaan Pelayanan 

umum di bidang kebudayaan dan pariwisata. 

4. Menentukan  program  kerjasama kemitraan Masjid Agung Madani 

Islamic Center Pasir Pangaraian dengan instansi pemerintahan bagian 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .  

5. Menentukan  pengelolaan urusan ketatalaksanaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran
33
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33

 Portal.endekab.go.id. “pemerintah dinas kebudayaan dan pariwisata”, Dalam 

http://Portal.endekab.go.id/pemerintah/executive/dinas/kebudayaan-dan pariwisata-html.  (diakses 

07 Maret 2017). 

  

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA 

DAN KEBUDAYAAN : 

1. MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS 

2. PENYEDIAAN SARANA  DAN PRASARANA 

3. PERIZINAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN 

UMUM 

4. PROGRAM  KERJASAMA KEMITRAAN 

5. PENGELOLAAN  KETATALAKSANAAN WISATA 

PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 

ROKAN HULU DALAM MENJADIKAN MASJID AGUNG ISLAMIC 

CENTRE PASIR PENGARAIAN SEBAGAI ICON WISATA AGAMA 

1. BERPERAN  DI DALAM  PROGRAM  KERJASAMA 

KEMITRAAN 

2. PENDATAAN JUMLAH PENGUNJUNG/WISATAWAN 

MASJID AGUNG ISLAMIC CENTRE PASIR 

PENGARAIAN 

TIDAK BERPERAN DI DALAM : 

1. MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS 

2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

3. PERIZINAN  DAN PELAKSANAAN PELAYANAN 

UMUM 

4. PENGELOLAAN KETATALAKSAAN WISATA 

http://portal.endekab.go.id/pemerintah/executive/dinas/kebudayaan-dan

