
11 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

terhadap kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA), 

maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema 

penelitian tersebut, yaitu: 

1. Pengawasan 

a. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan ialah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya, secara filosofis dapat dikatakan bahwa 

pengawasan itu mutlak diperlukan karena manusia bersifat salah dan 

khilaf.
7
 

Pengawasan juga sering disebut sebagai suatu cara yang 

dilakukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif 

dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi 

organisasi. 

Menurut Hadibroto yang dikutip oleh Irham Fahmi di dalam 

bukunya, pengawasan merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap 

                                                             
7
 Noor Juliansyah, Penelitian Ilmu Manajemen (Jakarta: Kencana, 2013), Edisi 1, 283. 
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organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut 

melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya 

yang telah ditetapkan.
8
 

Menurut Saydam yang dikutip oleh M. Kadarisman didalam 

bukunya berpendapat bahwa yang dimaksud pengawasan merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan seorang menejer untuk mengendalikan 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai 

dengan hasil yang diinginkan.
9
 

Sedangkan Irham Fahmi juga mengutip pendapat Brantas yang 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan ialah proses 

pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan untuk tindakan korektif guna 

penyempurnaan lebih lanjut.
10

 

Pada pendapat lain yang dikemukakan oleh Siagian pengawasan 

adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional 

yang bertujuan menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
11

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu proses 

pengamatan atau pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan maupun 

                                                             
8 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 

2014), 139. 
9 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), 186. 
10

 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi, 139. 
11 Sondang P, Siagian, Manajemen Stratejik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 258. 
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badan khusus yang telah di tunjuk oleh suatu organisasi terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan organisasi guna terciptanya kegiatan yang sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, 

pengawasan menurut penulis adalah suatu fungsi manajemen yang harus 

dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam mengamati seluruh kegiatan 

operasional kegiatan bawahannya. 

b. Prinsip-Prinsip Pengawasan 

Dalam usaha mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, 

maka perlu dipenuhi beberapa prinsip dalam melakukan pengawasan 

tersebut, terdapat dua prinsip utama yaitu: pertama, adanya rencana 

pengawasan tertentu; kedua, adanya intruksi-intruksi serta wewenang-

wewenang kepada bawahan.
12

 Prinsip pokok pertama merupakan standar 

atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. 

Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan 

pekerjaan berhasil atau tidak. Dan prinsip pokok kedua merupakan suatu 

keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-

benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan intruksi-intruksi yang 

jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah 

dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya 

dengan baik. 

Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem 

pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 

                                                             
12

 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 

2012), 173. 
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1) Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-

kegiatan yang harus diawasi. 

2) Dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. 

3) Fleksibel. 

4) Dapat mereflektir pola organisasi. 

5) Ekonomis. 

6) Dapat dimengerti. 

7) Dapat menjamin di adakannya tindakan korektif. 

c. Teknik-Teknik Pengawasan 

Dalam melakukan pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa 

cara sebagai berikut:
13

 

1) Pengawasan secara langsung. 

Menurut teori dari SP Siagian yang dikutip oleh Usman Effendi di 

dalam bukunya Asas Manajemen mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan pengawasan secara langsung adalah suatu tindakan 

yang pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap 

kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan 

langsung ini dapat berbentuk: inspeksi langsung, pengamatan 

langsung di tempat, dan membuat laporan langsung ditempat. 

2) Pengawasan tidak langsung.  

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah 

pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui 

                                                             
13 Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 207. 
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laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Bentuk pengawasan 

seperti ini dapat berupa: Pertama: laporan secara lisan, pengawasan 

dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan 

yang diberikan para bawahan. Dengan cara ini kedua pihak harus 

aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya 

dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta 

yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempererat 

hubungan antar anggota organisasi, karena adanya kontak langsung 

melalui wawancara antar mereka. Kedua: laporan tertulis, laporan ini 

meruapakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya 

mengenai pekerjaan yang dilakukannya, sesuai dengan instruksi dan 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Keuntungan bagi pimpinan 

dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat 

digunakan untuk menyusun rencana berikutnya. Ketiga: laporan 

khusus, pengawasan melalui laporan ini lebih menekankan kepada 

hal-hal yang bersifat khusus. Jadi pengawasan hanya dilakukan 

apabila diterima suatu laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-

peristiwa yang istimewa. 

Pendapat relatif sama dari Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA di 

dalam buku karangannya, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa 

teknik yang dapat digunakan didalam melakukan pengawasan 

diantaranya:
14

 

                                                             
14 Sondang P, Siagian, Manajemen Stratejik, 259. 



16 
 

1) Pengamatan langsung atau observasi. Pengamatan ini dapat langsung 

dilakukan oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya 

para petugas operasional melekukan atau menyelenggarakan 

kegiatan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan profesional. 

2) Melalui laporan lisan maupun tertulis. Laporan ini biasanya 

diperoleh dari para utusan suatu organisasi yang sesehari-harinya 

mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya.  

3) Melalui penggunaan kuesioner. Yang mana responden dari kuesioner 

tersebut dapat bersumber dari bawahan atau orang yang merasakan 

suatu kegiatan yyang dilakukan. 

4) Wawancara. Hal ini merupakan suatu langkah untuk mengetahui 

secara langsung bagaimana proses kegiatan atau pekerjaan yang 

telah terlaksana pada para pekerja. 

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Malayu S.P. 

Hasibuan yang dikutip oleh Karyoto di dalam bukunya yang berjudul 

Dasar-Dasar Manajemen, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya 

kegiatan pengawasan dilakukan dengan dua cara, yakni pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung. Dan dalam kegiatan 

pengawasan ini, suatu organisasi atau lembaga juga harus 

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari cara yang dipilih.
15

 

1) Pengawasan Langsung 
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Pengawasan langsung adalah suatu pengawasan yang dilakukan 

secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan para pekerja. Kegiatan 

pengawasan langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

melakukan kunjungan untuk melihat kegiatan para pekerja secara 

langsung, mengobservasi secara langsung untuk mendapatkan 

informasi serta keterangan dari para pekerja, dan meminta laporan 

secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Pengawasan langsung ini menjadi tanggung jawab manajer 

menengah dan manajer bawah, yang mengenal karakter para 

pekerjanya karena sering berhadapan langsung dengan mereka. 

Kegiatan pengawasan langsung ini memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan, berikutadalah kelebihannya:
16

 

a) Manajer mengetahui kondisi riil pekerjanya 

b) Kesalahan pekerjaan dapat diketahui dengan segara 

c) Manajer dapat menampung aspirasi bawahan secara langsung 

d) Pekerja bawahan merasa puas 

e) Pekerjaan bisa selesai lebih cepat 

f) Kesalahan laporan bisa dihindari 

Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut: 

a) Pengawasan langsung menyita waktu manajer 

b) Pengawasan langsung mengurangi kepercayaan diri pekerja 

c) Biaya pengawasan langsung relatif tinggi 

                                                             
16 Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi, dan Konsep, 121. 
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2) Pengawasan Tak Langsung 

Pengawasan tak langsung adalah pengendalian jarak jauh, yaitu 

melalui laporan yang diberikan bawahan. Laporan ini dapat berupa 

lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang 

telah dicapai.
17

 Dalam suatu organisasi, pengawasan tak langsung 

dilakukan oleh manajer menengah dan manajer atas. Mereka jarang 

berhadapan langsung dengan para pekerja, kecuali jika ada 

kepentingan tertentu sehingga mereka melakukan kunjungan 

langsung ke lapangan. Seperti kegiatan pengawasan langsung, 

kegiatan pengawasan tidak langsung juga memiliki beberapa 

kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihannya: 

a) Manajer memiliki banyak waktu luang untuk pekerjaan yang 

lain 

b) Pekerja merasa percaya diri 

c) Biaya pengawasan relatif rendah 

Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut: 

a) Laporan kegiatan cenderung kurang objektif 

b) Pengawasan tidak langsung memperlambat penyelesaian 

laporan 

c) Pengawasan tidak langsung memperlambat pencapaian tujuan 

Dari beberapa pendapat mengenai teori teknik pengawasan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud teknik pengawasan 

                                                             
17 Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2014), 222. 
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dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan 

bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA). Cara yang 

digunakan tersebut berbentuk pengawasan langsung dan pengawasan 

tidak langsung. Adapun bentuk pengawasan langsung adalah pengamatan 

langsung atau observasi, dan wawancara langsung. Sedangkan 

pengawasan tidak langsung berbentuk laporan lisan ataupun tertulis, dan 

melalui penggunaan kuesioner. 

d. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan menurut Winardi dibagi atas 4 poin
18

 sebagai 

berikut: 

1) Menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana 

mencapainya. 

2) Menentukan berapa banyak orang (karyawan) diperlukan serta 

keterampilan yang perlu mereka miliki  

3) Menyeleksi individu-individu untuk mengisi posisi dan kemudian 

mereka diberi tugas kerja dan ia membantu mereka yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik 

4) Dengan aneka macam laporan, ia meneliti bagaimana baiknya 

rencana-rencana dapat dilaksanakan. 

Sehubungan dengan uraian tersebut, berikut ini dikemukakan 

bahwa proses pengamatan kegiatan operasional dalam usaha pengawasan 

                                                             
18 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, 194. 
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tidak berarti mengurangi kebebasan para pegawai ataupun perusahaan 

dalam menjalani tugas-tugas yang mereka lakukan.  

e. Teknik Pengawasan di Kementerian Agama 

Dalam penelitian ini, landasan teknik pengawasan yang dilakukan 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru berpedoman kepada teknis 

pelaksanaan pengawasan yang dikeluarkan Menteri Agama Republik 

Indonesia dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. 

Adapun peraturan yang membahas tentang pelaksanaan pengawasan di 

lingkungan Kementerian Agama terdapat pada Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal 

Pada Kementerian Agama Bab II Pasal 5 yang menjelaskan sebagai 

berikut:
19

 

1) Bentuk pengawasan meliputi: 

a) Pengawasan langsung; dan 

b) Pengawasan tidak langsung. 

2) Pengawasan langsung yang dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan 

pengawasan yang dilakukan di tempat auditi dan/atau berhadapan 

langsung dengan auditi. 

3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b 

merupakan pengawasan yang dilakukan dengan tidak berhadapan 

langsung dengan auditi. 

                                                             
19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
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4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

dapat dilakukan melalui audit secara elektronik 

5) Ketentuan mengenai audit secara elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat 4 diterapkan dengan keputusan menteri.  

2. Bimbingan Manasik Haji 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari 

bahasa inggris “guidance”. Kata “guidance” adalah kata dalam bentuk 

kata benda yang berasal dari kata kerja “to guide” artinya menunjukkan, 

membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata 

“guidance” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau 

tuntunan bagi orang lain yang membutuhkan. Sedangkan secara istilah 

bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.
20

  

Sedangkan manasik haji berasal dari dua dasar kata yakni 

manasik dan haji. Menurut kamus besar bahasa Indonesia manasik adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah haji. Dan haji adalah 

suatu ibadah wajib yang melakukan ziarah ke Makkah untuk menunaikan 

rukun Islam yang kelima. Allah SWT berfirman: 

                        

                         

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 

maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka 
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 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah, 2015), 3. 
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Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam”.
21

 (QS: Ali-Imran: 97). 

Maka manasik haji dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sesuai 

dengan rukun-rukunnya (biasanya menggunakan Ka’bah tiruan dan 

sebagainya). 

Dalam Al-Qur’an, kata manasik diambil dari kata bahasa arab fiil 

madi yaitu نسكن-ينسكو-نسك  yang digunakan dalam empat arti.
22

 Pertama, 

diartikan sebagai peribadatan (ibadah) secara umum, seperti pengertian 

dalam firman Allah: 

             

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”
23

 (QS: Al-

An’am: 162).  

Kedua, dapat berarti sembelihan yang ditujukan untuk 

mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah dalam kaitannya dengan 

ibadah haji. Ini seperti disebut dalam firman Allah SWT: 

                                

                          

                                                             
21

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 1995), 92. 
22

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

Rekatama Media, 2016), 1. 
23 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 216. 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. 

jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka 

(sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur 

kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada 

di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 

bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau 

bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka 

bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan 

haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika 

ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib 

berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu 

telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu 

(kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak 

berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk 

kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

sangat keras siksaan-Nya”
24 

(QS: Al-Baqarah: 196). 

Ketiga, dapat berarti peribadahan khusus yang terkait dengan 

ibadah haji dan umrah, yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah 

haji dan umrah, baik rukun, wajib, maupun sunnah. Pengertian inilah 

yang dimaksud dalam firman Allah SWT: 

           

                             

Artinya: “Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka 

berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-

nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) 
                                                             

24 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 47.  
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berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang 

yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan 

Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat”
25 

(QS: Al-

Baqarah: 200). 

Keempat, bisa berarti cara beribadah yang dilakukan oleh semua 

umat beragama Islam. Pengertian ini biasanya dipahami dari firman 

Allah SWT: 

              

                      

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan 

(kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak 

yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan 

yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan 

berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada 

Allah)
26

 (QS: Al-Hajj: 34). 

Empat makna manasik dalam Al-Qur’an tersebut, secara 

keseluruhan dapat menjadi representasi pengertian manasik dalam Al-

Qur’an.  

Dari empat arti manasik tersebut, makna keempat pengertian 

manasik  tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji dan umroh adalah 

rangkaian ibadah yang pelaksanaannya dari satu generasi ke generasi 

berikuya sambung-menyambung dalam sejarah kehidupan umat manusia 

di area dan tempat yang sama tanpa ada perubahan, yaitu di tanah suci 

Makkah dengan pusat Ka’bah sebagai tanah haram dan arafah sebagai 

pusat tanah halal. Jadi, pelaksanakan manasik haji dilakukan dengan 

                                                             
25

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 48.  
26 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 517. 
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memadukan antara tanah haram dan tanah halal. Pola dan cara menasik 

seperti ini dipersepsikan sebagai kekuatan ibadah yang dahsyat dalam 

memaknai hubungan manusia dengan tuhannya. 

Hukum mempelajari manasik haji adalah wajib. Setelah seseorang 

berniat dan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji atau 

umrah, maka wajib baginya mempelajari manasiknya agar ibadahnya 

benar dan terhindar dari hal-hal yang membatalkan. Rasulullah SAW 

berpesan: “menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim”. (Shahihul-

Jami As-Shagir dari Anas dan lainnya). Maka ia harus mempelajari buku-

buku tentang haji yang sesuai dengan sunnah atau minimal ia belajar 

kepada ustad yang menguasai manasik haji.
27

 

Maka yang dimaksud bimbingan manasik haji dalam pembahasan 

ini adalah suatu proses pembinaan yang bertujuan untuk membantu calon 

jama’ah haji dalam memahami ilmu manasik haji melalui ceramah 

maupun praktek manasik haji. 

Sedangkan yang dimaksud bimbingan manasik haji menurut 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Bimbingan Manasik Haji Reguler oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pasal 2 adalah suatu bimbingan terhadap jamaah calon haji 

yang setidaknya memuat materi pelaksanaan ibadah haji, perjalanan dan 

pelayanan haji, informasi kesehatan dan kemabruran haji.
28
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 Mohammad Hidayat, Ensiklopedi Haji & Umrah (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 

2014), 56. 
28 Peratutan Menteri Agama Repubik Indonesia 
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B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di 

atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul : 

Pertama, “Pelaksanaan Bimbingan Manasik terhadap Calon Jama’ah 

Haji pada Kementrian Agama Kota Pekanbaru”, Pekanbaru, 2011, karya 

saudara Suryadi, seorang sarjana fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan 

Manajemen Dakwah. Skripsi ini lebih mengkaji secara mendalam tentang 

bagaimana pelaksanaan yang dilakukan didalam membimbingan manasik haji 

pada Kementrian Agama  Kota Pekanbaru. 

Kedua, “Upaya Pimpinan dalam Meningkatka Kinerja Pegawai 

Penyelenggara Haji dan Umroh di Kementrian Agama Kota Pekanbaru”, 

Pekanbaru, 2015, karya saudara Agus Suryanto, seorang sarjana fakultas 

Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah.  Skripsi ini lebih 

menjelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai penyelenggara haji dan umrah di kementrian 

Agama Kota Pekanbaru. 

Ketiga, “Proses Pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

terhadap Kinerja Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)”. Pekanbaru, 

2016, karya saudari Luluk Musyaroh, seorang Sarjana Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Skripsi ini lebih menekankan 

penelitian tentang bagaimana proses pengawasan yang dilakukan 
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Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kinerja Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH) yang berada di Kota Pekanbaru. 

Keempat, “Sistem Pengawasan Kementerian Agama Provinsi Riau 

terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umroh di Kota 

Pekanbaru”. Pekanbaru, 2016. Karya saudari Anisa Fitriani, seorang Sarjana 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Skripsi ini 

lebih menekankan penelitian tentang Sistem Pengawasan Kementerian 

Agama Provinsi Riau Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan 

Umroh di Kota Pekanbaru. 

Berbeda dengan keempat penelitian di atas, penelitian ini menekankan 

kepada teknik atau cara pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

terhadap kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA), 

yang artinya pengawasan lah yang menjadi upaya yang digunakan untuk 

melakukan kontroling terhadap kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekanbaru. Dengan tujuan penelitian ini 

untuk mengkaji bagaimana pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

terhadap kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA). 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifiksikan sebagai 

masalah yang penting.
29
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 60. 
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Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas 

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam 

menjawab pertanyaan penelitian.
30

 Kerangka berpikir itu bersifat operasional 

yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pertanyaan-

pertanyaan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan 

mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap 

masalah penelitian.ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu 

digunakan baik dalam berpikir sehari-hari berpikir dalam sebuah penelitian 

ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berpikir yang menggunakan premis-

premis umum bergerak menuju premis khusus (dari umum ke khusus). 

Kedua, Induksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus 

bergerak menuju premis umum (dari khusus ke umum).
31

  

Kerangka pikir dapat juga disebut sebagai kerangka konseptual. 

Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan tentang kerangka konsep 

pemecahan masalah yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan kerangka 

pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang 

menjadi objek permasalahan. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa 

kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

                                                             
30

 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43. 
31 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2010), 39. 
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berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting.
32

 

Dalam memahami pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

terhadap kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA), 

maka dipaparkan dengan kerangka pikir sistematis dari teori yang sudah ada. 

Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan 

tentang pengawasan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap kegiatan 

bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) melalui beberapa 

teknik pengawasan tertentu. Dan di dalam penelitian ini penulis juga 

membatasi teori-teori pengawasan, yakni membahas tentang teknik 

pengawasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini jika dijabarkan dalam 

bentuk bagan, maka akan tampak seperti di bawah ini: 
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Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 
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