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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaran ibadah haji merupakan salah satu tanggung jawab 

pemerintah yang diatur dalam undang-undang no 13 tahun 2008 pasal 6 yang 

menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, 

pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, 

bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan keamanan dan hal-

hal lain yang diperlukan jama’ah.
1
 Oleh karena itu penyelenggaran ibadah haji 

diperlukan manajemen dan sistim yang baik agar penyelenggaraan ibadah haji 

dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Penyelenggaraan ibadah haji 

masih dikelola dengan manajemen kepemerintahan, karena itu penyelenggaran 

ibadah haji merupakan tugas nasional pemerintah.
2
 

Pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan pemerintah ataupun swasta, pelayanan merupakan bentuk 

kongkret pemerintah dan swasta dalam melayani masyrakatnya. Upaya 

peningkatan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dirumuskan dalam 

kebijakan teknis penyelenggaran ibadah haji. Upaya peningkatan 

penyelenggaraan ibadah haji yaitu kegiatan bimbingan ibadah haji secara 

intensif kepada jama’ah calon haji sejak mendaftar sampai kembali ke 

tanahair, menjadi tanggung jawab kementrian Agaama kabupaten atau 

kota.
3
 Di dalam pelaksanaan ibadah haji, jama’ah calon haji diharuskan 

untuk melaksanakan bimbingam manasik haji yang nantinya dapat 

berguna untuk memudahkan jama’ah calon haji dalam melakukan kegitan 

pelaksanaan ibadah haji di Mekkah. Bimbingan manasik haji tidak hanya 

dilakukan oleh kementrian Agama dan kua saja tetapi juga 

diselenggarakan oleh kelompok bimbingan  ibadah haji (KBIH). 
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Keberhasilan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dapat dilihat 

dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh kelompok bimbingan ibadah haji 

tersebut kepada jama’ah, karena di dalam sebuah lembaga yang khususnya 

bergerak dibidang ke agamaan tentu saja harus memiliki pelayanan yang 

sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut, yang 

menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah-langkah tertentu yang dilaakukan 

KBIH Shafa Marwah dalam mengatasi permasalahan mengenai kuranganya 

pelayanan yang diberikan KBIH Shafa Marwah kepada jama’ah sehingga 

KBIH Shafa Marwah menjamin bahwa bagi organisasi lebih tersedia tenaga 

kerja yang tepat untuk menduduki beberapa kedudukan, jabatan dan pekerjaan 

yang tepat, kesemuanya dalam pencapaian tujuan berbagai sasaran yang telah 

dan akan ditetapkan. Dengan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan ini 

dapat membantu setiap SDM dalam membangun pelayanan yang baik 

terhadap jama’ah, karena dengan adanya pelayanan yang baik maka jama’ah 

akan merasakan kepuasan dari lembaga tersebut. 

Pelayanan   merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan 

tujuan perusahaan atau lembaga, menentukan langkah apa yang dilakukan 

guna terciptanya pelayanan yang baik serta menjanjikan kepada jama’ah 

secara menyeluruh, serta merumuskan sistim peningkatan kualitas pelayanan  

untuk mengintegrasikan tujuan perusahaan atau lembaga tersebut. Pelayanan 

yang sistematis yang dilakukan akan memenuhi kebutuhan dan ketersediaan  

pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga 

departemen sumber daya manusia dapat merencanakan Pelaksanaan seleksi, 

pelatihan dan aktivitas lain dengan baik.
4
 

Peningkatan kualitas pelayanan  dianggap sebagai sesuatu yang amat 

penting karena kualitas pelayanan merupakan pangkal dari keberhasilan 

sebuah lembaga dalam memberikan pelayanan kepada jama’ahnya, karena 

tanpa kualitas pelayanan  berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai, tanpa 

pelayanan tidak ada pedomon pelaksanaan. Pelayanan adalah sebuah kegiatan 

yang tidak kasat mata dan tidak memiliki hukum dalam melaksanakannya, 
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Oleh karena itu di dalam suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan 

kelompok bimbingan ibadah haji Shafa Marwah harus melaksanakannya 

dengan baik dan efektif, agar tidak timbulnya kekecewan jama’ah yang 

melakukan bimbingan manasik haji pada KBIH  Shafa Marwah tersebut.  

Di dalam undang-undang no 13 tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama’ah haji sehingga jama’ah haji 

dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.
5
 

Dengan demikian untuk melihat upaya apa yang dilakukan KBIH 

Shafa Marwah dalam peningkatan kualitas pelayanan KBIH Shafa Marwah 

kepada jama’ah, maka perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Bimbingan Manasik Haji 

Terhadap Jama’ah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Shafa 

Marwah Kota Dumai” 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa hal  yang menjadi alasan dilakukan penelitian ini yaitu:  

1. Bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan kurangnya 

pelayanan karena itu penilitian ini perlu dilakukan. terhadap KBIH Shafa 

Marwah di kotaDumai.  

2. Tema penelitian  yang ditulis sesuai dengan konsentrasi penulis yakni 

jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.  

 

C. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Upaya PeningkatanKualitas 

PelayananBimbingan Manasik Haji  terhadap Jama’ah Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Shafa Marwah Kota Dumai” Penulis 

perlu mempertegas beberapa istilah kunci yang penulis anggap penting 

maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat 

                                                             
5
 Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji,  Pasal  3 



 

 

4 

dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada 

istilah-istilah berikut:  

1. Kualitas Pelayanan  

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan atau lembaga guna untuk memenuhi harapan konsumen.
6
 

2. Bimbingan Manasik haji 

Bimbingan manasik haji adalah pemberian pertolongan atau 

bantuan atas tata cara dan pelaksanaan ibadah baik haji maupun umroh 

sesuai syariah dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan bagi 

seseorang muslim  yang akan melaksanakan haji.
7
 

3. KBIH Shafa Marwah 

KBIH Shafa Marwah merupakan suatu lembaga sosial masyarakat 

yang bergerak dibidang keagamaann yang mempunyai tugas pokok untuk 

melayani serta membimbing jamaa’ah calon haji, KBIH Shafa Marwah 

terletak di Jl. Sultan Syarif Kasim no 93 Dumai.
8
 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakahupaya yang 

dilakukan  oleh KBIH Shafa Marwah dalam melakukan upaya peningkatkan 

kualitas pelayanan bimbingan manasik hajiterhadap  jama’ah calon  haji KBIH 

Shafa Marwah Kota Dumai? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahuiupaya yang dilakukan oleh KBIH 

Shafa Marwah dalam melakukan  peningkatkan kualitas  pelayanan 

bimbingan manasik haji kepada jama’ah di kota Dumai.  
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

1) Penelitian ini sebagai bahan informasi ilmiah yang ingin 

mengetahui bagaimana upaya SDM dalam meningkatkankualitas 

pelayanan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh kelompok 

bimbigan ibadah haji (KBIH) Shafa Marwah kepada jama’ah haji 

di kota Dumai  

2) Penelitian ini sebagai bahan landasan organisasi atau lembaga 

KBIH dalam memberikan pelayanan kepada KBIH Shafa Marwah. 

3) Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dan 

memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi bidang 

Manajemen Dakwah.  

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukkan dalam 

melakukan penelitian-penelitian yang sama.  

2) Penelitian ini mampu diharapkan, mampu memberikan kontribusi 

pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen dakwah 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 

3) Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana 

Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. 

Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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F. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari (enam) bab  yaitu sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan  

serta sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan 

kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam 

penelitian  

BAB III : MetodelogiPenelitian.Bab ini menjabarkan tentang jenis 

dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data dan validitas data 

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini berisikan Sejarah KBIH Shafa 

Marwah termasuk Visi Misi, susunan Organisasi  . 

BAB V : Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini data mengenai 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan bimbingan manasik 

haji terhadap jama’ah. Selanjutnya data yang ada dianalisis  

BAB VI :  Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


