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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh kelompok bimbingan 

ibadah haji Safa Marwah dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan pada 

bimbingan manasik haji terhadap jama’ah  Kota Dumai, maka terlebih dahulu 

diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema sebagai berikut: 

1. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas pelayanan  

Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Dengan demikian aspek penilaian terhadap kualitas 

sebuah jasa, bisa mencakup berbagai faktor yang saling terkait diantaranya 

lokasi, desain kelas, jam operasi, sikap staf, peralatan sesibilitas. Individu 

yang berbeda akan memberikan bobot kepentingan yang berbeda pada 

masing-masing faktor.
9
 

Kualitas apabila dikelola dengan tepat akan berkontrinusi positif 

terhadap terwujudnya loyalitas pelanggan. Kualitas memberikan nilai plus 

berupa motivasi khusus bagi pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Ikatan 

emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan.
10

 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lainnya yang disediakan 

oleh perusahaan pemberi pelayanan, yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
11
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Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan atau lembaga guna untuk memenuhi harapan konsumen. 

Kualitas jasa atau kualitas pelayanan berekontribusi signifikan bagi 

penciptaan diferensiasi, posistioning dan strategi bersaing. Setiap 

organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur atau penyedia jasa. 

Sayangnya, minat dan perhatian pada pengukuran kualitas pelayanan dapat 

dikatakan baru berkembang sejak dekade 1980-an. Prespektif pengukuran 

kualitas pelayananbisa dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu internal dan 

eksternal. Kualitas pelayanan  berdasarkan prespektif internal  diartikan 

sebagai kesesuaian dengan persyaratan, sedangkan prespektif eksternal 

memahami kualitas pelayanan berdasarkan prespektif pelanggan, ekspetasi 

pelanggan, kepuasan pelanggan dan sikap pelanggan.
12

 

Menurut Tjiptono kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan dan 

kebutuhan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen.
13

 

Kualitas pelayanan merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. 

Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan 

pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi indikator keberhasilan pelayanan 

yang diberikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal itu juga mengindikasikan  kualitas sumber daya manusia yang 

baik, profesional dan bertanggung jawab serta kompeten. Jika kualitas 

pelayanan baik maka dapat dipastikan bahwa kinerja pelayanan yang 

dilakukan oleh aparatur pelayanan juga maksimal. Kulitas kinerja 

ditentukan sejauh mana ia memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

kualitas kinerja bergerak seiring dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

penyelenggaraan pelayanan yang disertai dengan prilaku dan sikap yang 

menjunjung tinggi moralitas dan etika pelayanan serta mempunyai 

tanggung jawab dan profesionalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya.  
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Menurut penulis kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas 

yang dilakukan organisasi untuk dapat memenuhi harapan dan kepuasan 

konsumen. 

b. Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan 

Konsep kualitas bersifat relatif, karena penilaian kualitas sangat 

ditentukan dari prespektif yang digunakan. Menurut Trilestari ada 

dasarnya terdapat tiga orientasi antar yang satu dengan yang lain, yaitu 

prespektif pelanggan, produk, dan proses. Untuk produk jasa pelayanan, 

ketiga orientasi tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan organisasi 

ditinjau dari kepuasan pelanggan.
14

 

Pelayanan dikatakan berkualitas dan  memuaskan bila pelayanan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Apabila 

masyarakat tidak puas pada suatu pelayanan yang disediakan, maka 

pelayanan tersebut tidak dapat dipastikan, tidak berkualitas dan tidak 

efesien. Karena itu kualitas pelayanan sangat penting. Pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang ataupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan intansi terkait. Pelayanan dilaksanakan dalam suatu 

rangkaian kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka, tepat, lengkap, wajar 

dan terjangkau.
15

 

Jenis kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas jasa menurut 

Rangkuti adalah pertama. Kualitas teknik yaitu kualitas hasil kerja 

penyampaian jasa itu sendiri. Kedua kualitas pelayanan proses yaitu 

kualitas cara penyampaian jasa tersebut. Karena jasa bersifat tidak kasat 

mata serta kualitas teknik jasa tidak selalu dapat dievaluasi secara akurat 

pemakai jasa berusaha menilai kualitas jasa berdasarkan apa yang 

dirasakannya, yaitu atribut-atribut yang  yang mewakili kualitas proses dan 

kualitas pelayanan.
16
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Dalam hal penilain kualitas pelayanan Parasuraman 

mendefinisikan penilaian kualitas pelayanan sebagai suatu pertimbangan 

global tau sikap yang berhubungan dengan keunggulan dari suatu 

pelayanan jasa. Dengan kata lain penilaian kualitas pelayanan adalah sama 

dengan sikap individu secara umum terhadap kinerja perusahaan atau 

lembaga. Selanjutnya ditambahkan bahwa penilaian kualitas pelayanan 

adalah tingkat dan arah perbedaan antara presepsi dan harapan pelanggan. 

Adapun indikator dalam sebuah kualitas pelayanan adalah: 

1. Pembuktian langsungmeliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana komunikasi. Berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas 

layanan, perusahaan harus memiliki penilaian yang tinggi terhadap 

fasilitas yang disediakan, karena dengan penyediaan fasilitas yang baik 

akan menjadi penilaian dari konsumen atau pelanggan.
17

 

2. Keandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan. Kemampuan perusahaan atau 

seorang karyawan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan 

secara akurat harus dilaksanakan sejak pertama kali perusahaan itu 

didirikan.
18

 

3. Jaminanyaitu pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan dapat 

dipercaya yang dimiliki  para staf bebas dari bahaya, resiko dan 

keraguan. Jaminan berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan untuk menumbuhkan rasa percaya (trust) 

dan keyakinan pelanggan (confidence).
19

 

4. Empatikemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para konsumen.
20

 

c. Bentuk-Bentuk Kualitas Pelayanan  

Berdasarkam bentuknya pelayaan dapat dibagi menjadi 3 bentuk 

antara lain, pertama pelayanan dengan lisan maksudnya adalah dilakukan 
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oleh petugas-petugas hubungan masyarakat (HUMAS), tugasnya 

memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang 

memerlukannya. Kedua layanan dengan tulisan, pelayanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas, pelayanan tulisan terdiri atas dua 

golongan diantaranya  layanan berupa petunjuk dan layanan berupa reaksi 

tertulis seperti permohonan, laporan keluhan dan pemberitahuan. Ketiga 

layanan dengan perbuatan maksudnya adalah dalam kenyataan sehari-hari 

jelas layanan ini memang tidak terlepas dari layanan lisan, jadi antara 

layana-layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hanya titik 

berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang yang 

berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau 

hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan atau kesanggupan secara lisan. 

Disinipun faktor kecepatan dalam layanan menjadi dambaan setiap orang 

serta kualitas hasil yang menjadi hubungan dengan faktor kualitas hasil 

kerjaan, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 

1) Adanya kesungguhan dalam melakukan pekerjaan dengan motif mulia. 

2) Adanya keterampilan khusus dalam menangani pekerjaan.  

3) Disiplin dalam waktu 

Pelayanan adalah segala kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam 

berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih 

besar dan bersifat menentukan, manakala dalam setiap kegiatan-kegiatan 

jasa dimasyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pelanggan 

atau jama’ah. Dengan adanya pelayanan yang baik akan menimbulkan 

dampak yang positif dalam organisasi atau perusahaan, yaitu mereka dapat 

bersaing dalam pelaksanaan pelayanan melalui berbagai cara, teknik dan 

metode yang dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk menggunakan 

atau memakai jasa yang disediakan oleh organisasi perusahaan itu 

sendiri.
21
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d. Manfaat Kualitas Pelayanan  

Prespektif tradisional sering kali hanya berfokus pada pencapaian 

produktivitas dan profitabilitas dengan mengabaikan aspek kualitas. Hal 

ini bisa mengancam survivabilitas jangka panjang perusahaan. Dalam 

konteks kompetisi global diera pasar bebas ini setiap perusahaan harus 

bersaing dengan pesaing lokal dan global. Peningkatan intensitas 

kompetisi menuntut setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan 

dinamika kebutuhan, keinginan dan prefensi pelanggan serta berusaha 

memenuhinya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efesien.
22

 

Di dalam kualitas jasa ada beberapa prinsip kualitas jasa yakni 

dalam rangka menciptakan gaya manajemen kualitas, dan lingkungan yang 

kondusif bagi organisasi jasa untuk menyempurnakan kualitas, organisasi 

bersangkutan harus mampu mengimplementasikan tiga prinsip utama yang 

berlaku bagi perusahaan manufaktur maupun jasa. Ketiga prinsip ini 

sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan 

yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara 

berkesinambungan dengan didukung oleh para pemasok, karyawan, dan 

pelanggan. Kedua prinsip tersebut terdiri atas pertama: kepemimpinan, 

Strategi kualitas pelayanan  perusahaan harus merupakan inisiatif dan 

komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin 

dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas 

hanya akan berdampak kecil. Kedua: Pendidikan, dengan adanya 

pendidikan maka, akan membuat pelaksanaan pelayanan tersebut dapat 

terlaksa dengan baik.  

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan 

memperbaiki manajemen, yakni dengan menimalisasikan kesenjangan 

antara tingkat layanan yang diberikan organisasi dengan harapan 

keinginan konsumen. Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan 

manajemen harus mampu menerapkan teknik-teknik manajemen yang 

berorientasi pada kebutuhan konsumen.  

                                                             
22
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia kualitaspelayanan adalah 

tingkat baik buruknya suatu pelayanan atau usaha untuk melayani 

kebutuhan orang lain dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan 

untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Aktivitas manajemen yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah 

aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka pencapaiaan 

tujuan yang telah ditetapkan. Uraian dan segi aktivitas ini diambil karena 

disinilah letak dinamikanya manajemen, terutama jika dihubungkan 

kegiatan pelayanan yang menjadi pokok bahasan. Layanan haruslah aktif 

dan dinamis, karena dalam layanan pada dasarnya manusialah yang 

menjadi sasran baik secara perorangan, maupun berkelompok, dalam 

bentuk organisasi atau lembaga.Dengan menyadari aktivitas yang harus 

ditangani oleh manajemen maka diharapkan ada dinamika dalam proses 

manajemen.
23

Pelayanan dikatakan baik jika pelayanan yang dilakukan 

berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan 

berkualitas memberikan implikasi kepuasan masyrakat, karena masyarakat 

secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. 

Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan penyelenggaraan.
24

 

e. Ciri-Ciri Pelayanan yang Baik 

Dalam praktiknya pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri tersendiri 

dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria yang sama untuk 

membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat beberapa faktor 

pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang 

diberikan. Yang mempengaruhi pelayanan yang baik adalah yang pertama. 

Faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Karyawan yang 

melayani pelanggan harus memiliki kemampuan melayani pelanggan 

secara tepat dan cepat. Di samping itu, karyawan harus bertanggung jawab 

penuh terhadap pelanggan. Kedua: Pelayanan yang baik juga harus 
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dilakukan oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 

kecepatan, ketepatan dan keakuratan pekerjaan. Sarana dan prasarana yang 

dimiliki harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, 

sarana dan prasarana yang dimiliki juga harus dioperasikan oleh manusia 

yang berkualitas pula.
25

 

Adapun dasar-dasar pelayanan yang perlu diketahui oleh kelompok 

bimbingan ibadah haji (KBIH) Shafa Marwah  dalam memberikan 

pelayanan  adalah sebagai berikut: pertama berpakaian dan berpenampilan 

yang rapi. Kedua, percaya diri, bersikap akrab dan penuh senyuman. 

Ketiga berbicara dengan lembut. Keempat, mempunyai kemampuan dalam 

meyakini jama’ah bahwa pada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) 

ini adalah yang terbaik dari beberapa aspek.  

f. Etika Pelayanan  

Etika pelayanan untuk berbagai acara atau kegiatan perlu ada 

ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan ini perlu dibuat agar semua 

komponen yang berhubungan dengan pelayanan dapat menunjang satu 

sama lainnya. Artinya apabila salah satu aspek diabaikan, pelayanan dari 

komponen lainya menjadi tidakbaik misalnya pelanggan tersinggung 

dengan cara karyawan bertanya atau gerak-gerik karyawan kurang jelas 

dari cara berbica atau berpenampilan. Oleh karena itu, etika pelayanan ini 

harus dilakukan oleh semua komponen agar pelayanan yang diberikan 

benar-benar sempurna.Terkait dengan etika, perlu memahami moral. 

Moral berasal dari bahasa latin moress artinya tindakan manusia yang 

sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. 

Dalam kamus bahasa Indonesia moral dipahami sebagai susila 

yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, 

yang meliputi staus sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian ada 

kesamaan antara etika dan moral namun ada pula perbedaanya yaitu etika 

lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis, etika 

merupakan tingkah laku manusia secara umum sedangkan moral 
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bersifatkan lokal. Di dalam suatu pelayanan dibutuhkannya suatu 

komunikasi yang baik, oleh karena itu etika pelayanan kepada pelanggan 

dipahami sebagai aturan main yang tidak mengikat, namun perlu 

diperhatikan dengan baik karena menjadi batasan bagi organisasi bisnis 

kaitannya dengan pelanggan.  

Etika komunikasi pelanggan mengacu kepada prinsip-prinsip yang 

dianut menjadi pedoman dalam organisasi terutama berkaitan dengan 

komunikasi mana yang  baik dan komunikasi mana yang tidak baik 

sehingga menghargai pelanggan, dan mempertimbangkan pengaruh suatu 

ucapan atau tindakkan terhadap pelanggan. Ada beberapa prinsip di dalam 

komunikasi kepada pelanggan. Pertama prinsip otonomi pelanggan adalah 

manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan  yang unik dan 

berbeda satu yang lainnya. Untuk itu, pelanggan perlu diberikan 

kebebasan untuk memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginanya. Kedua: kejujuran, prinsip ini memandang bahwa kejujuran 

merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan organisasi bisnis, 

dengan kejujuran maka organisasi bisnis akan memberikan pelayanan 

yang baik sesuai dengan apa yang dijanjikan, serta sesuai dengan 

pengorban yang diberikan pelanggan. Dengan menjadi organisasi bisnis 

yang jujur maka akan dipercaya dalam jangka panjang oleh pelanggan. 

Ketiga: Prinsip keadilan, Prinsip ini menuntut agar organisasi bisnis 

memberlakukan pelanggan sesuai dengan haknya yang melekat. Pelanggan 

perlu dihargai dan tidak boleh dilanggar oleh organisasi bisnis.
26

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian tujuan 

suatu usaha antaralain adalah usaha yang tidak didasarkan secara sungguh-

sungguh oleh orang-orang dilapangan. Kegagalan dapat pula terjadi karena 

orang-orang dilapangan tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

yang seharusnya ada, atau penentuan tidak sesuia kondisi dilapangan. 

Kemudian ada faktor lainnya yang tidak dapat dipengaruhi, misalnya 
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kerusakan oleh bencana alam.Oleh karena itu sebelum suatu tujuan 

ditetapkan haruslah terlebih dahulu disusun dengan kondisi yang akan 

dihadapi nantinya. Kemudian penyususnan personel atau orang-orang 

dilapangan juga harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Demikian pula dengan sarana dan prasarana seperti peralatan harus pula 

sesuai dengan rencana yang telah disusun.  Tujuan harus dicapai melalui 

pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan 

sehingga apa yang diharapkan menjadi tidak sia-sia. 

Demikian pula dengan etika pelayanan perlu disusun dengan tujuan 

tertentu, sehingga menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Disamping memberikan tujuan, etika juga harus dapat 

memberikan manfaat yang diinginkan perusahaan akan dapat tercapai 

melalui etika khususnya.  

Jika tujuan etika tidak disusun, pelayanan yang diberikan 

kemungkinan dapat mengecewakan pelanggan. Penyusunan etika 

pelayanan misalnya untuk persaingan, dengan kata lain penyusunan etika 

pelayanan juga harus disusun sebaik dan selengkap mungkin sehingga 

banyak manfaat yang akan diperoleh nantinya.  

2. Bimbingan Manasik haji 

a. Pengertian Bimbingan Manasik Haji 

Haji adalah sebuah ibadah yang diwajibkan bagi umat islam untuk 

menunaikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan ajaran Agama Islam. 

Pelaksanaan ibadah haji dilakukan satu tahun dalam sekali, haji 

merupakan sebuah rukun islam kelima. Sebelum pelaksanaan ibadah haji 

dimulai maka jama’ah calon haji yang akan melaksanakan ibadah haji 

harus mengetahui bagaimana dan seperti apa tata cara di dalam 

melaksanakan berbagai rangkaian ibadah haji tersebut, maka jama’ah haji 

harus melaksanakan bimbingan manasik haji agar dapat mengetahui serta 

memahami apa saja tata cara di dalam melaksanakan ibadah haji itu, 

bimbingan manasik haji dapat dilaksanakan di kementrian Agama 

kabupaten atau kota, bisa juga diselenggarakan di KUA dan KBIH. 
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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.
27

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia manasik haji adalah pertama 

hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti ihram, tawaf, sa’i 

dan wukuf kedua peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-

rukunnya, biasanya menggunakan kabah tiruan dan sebagainya. Sebelum 

berangkat ke tanah suci jama’ah calon haji melakukan bimbingan manasik 

haji terlebih dahulu, guna untuk memudahkan jama’ah calon haji dalam 

melaksanakan ibadah haji di tanah suci mekkah. Untuk mencapai tujuan 

bimbingan dalam ibadah haji, harus ada beberapa unsur yang terkait di 

mana diantara satu unsur dengan unsur lainnya tidak dapat dipisahkan, 

unsur-unsur tersebut antara lain:
28

 

1) Subyek yaitu orang yang memberikan bimbingan kepada seseorang. 

Pelaksananya baik perorangan, organisasi maupun badan lainnya. 

Seorang pembimbing mempunyai tugas untuk mengarahkan, 

bertanggung jawab, memberi petunjuk, dan membimbing terhadap 

orang yang dibimbing. Seorang pembimbing dalam hal ini adalah 

pembimbing haji harus mempunyai persyaratan diantaranya adalah 

pertama kemampuan profesional kedua sifat kepribadian yang baik, 

ketiga memiliki pemahaman tentang perhajian, keempat memiliki 

sertifikasi pembimbing.  

2) Objek adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan 

bimbingan manasik haji, yakni jama’ah calon haji yang melaksanakan 

bimbingan manasik haji pada KBIH Shafa  Marwah kota Dumai.  

3) Materi adalah semua bahan yang digunakan dalam mencapai tujuan 

bimbingan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan lembaga 

atau organisasi tersebut.  

                                                             
27
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4) Metode adalah cara yang dilakukan untuk mrndekati masalah.  

b. Rukun Haji 

Rukun haji ialah rangkain amalan yang harus dilakukan dalam 

ibadah haji dan tidak boleh dan tidak dapat digantikan dengan yang 

lainnya, walaupun dengan dam, apabila ditinggalkan maka dapat 

dipastikan hajinya tidak sah, berikut Rukun haji: 

1. Ihram 

2. Wukuf 

3. Tawaf 

4. Sa’i 

5. Tahalul 

6. Tertib 

c. Wajib Haji 

Rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalamibadah haji, bila 

tidak dikerjakan sah hajinya akan tetapi harus membayar dam dan berdosa 

apabila sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar’i. Adapun wajib 

haji tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ihram 

2. Mabit di Mina  

3. Mabit di Musdalifah 

4. Melontar jumroh 

5. Tawaf wada 

d. Tujuan Bimbingan Manasik Haji 

Pembekalan yang dilakukan pemerintah kepada calon jama’ah haji 

sebelum melaksanakan ibadah haji di tanah suci sangat penting, hal ini 

mayoritas calon jama’ah haji belum sepenuhnya mengerti dan memahami 

bagaimana tata cara manasik ibadah haji. Terkait dengan tujuan bimbingan 

manasik haji adalah pertama tujuan umum yakni membantu para calon 

jama’ah haji guna mewujudkan dirinya menjadi manusia yang 

sesungguhnya agar mencapai kebahagian hidup di dunia maupun di 

akhirat. Kedua tujuan khusus yaitu membantu mengatasi masalah dalam 
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pelaksanaan haji dan membantu serta memelihara dan mengebangkan 

situasi dan kondisi yang baik dalam pelaksanaan ibadah haji.
29

 

e. Fungsi Bimbingan Manasik Haji 

Adapun fungsi dari bimbingan manasik haji adalah sebagai berikut  

1) Agar semua calon jama’ah haji mampu memahami semua informasi 

tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk 

kesehatan dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah 

haji di tnah suci Mekah.  

2) Agar jama’ah haji dapat mandiri dalam pelaksanaan ibadah haji di 

tanah suci Mekkah 

3) Agar jama’ah calon haji mempunyai kesiapan dalam menunaikan 

ibadah haji baik mental, fisik,kesehatan maupun perunjuk ibadah yang 

lainnya.
30

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Adapun penelitian yang peneliti tulis ini ada kesamaan dengan 

penelitian sebelumnya, sehingga penulis memaparkan beberapa karya skripsi 

(peneliti) yang pernah dibuat yang ada kaitannya dengan penelitian ini, karya-

karya tersebut adalah Pertama penelitian yang diteliti oleh Alkawati fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Uin Suska Riau, yang berjudul sisem 

manajemen kinerja  Baitul maal wat tamil (BMT) dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah di Bangkinang, adapun permasalahan yang terdapat 

pada penelitian ini adalah bagaimana sistem manajemen kinerja tersebut dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah sehinggapenelitian ini dapat 

dilakukan oleh Alekawati. Adapun penelitian ini dilakukan pada tahun 2015  

yang penelitian ini berlokasi di Bangkinang.
31

 

Kedua  penelitian yang dilakukan selanjutnya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Kholifatun fakultas dakwah dan Komunikasi universitas uin 
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Walisongo semarang, adapun judul dalm penelitian ini adalah fungsi 

perencanaan dalam upayaya memberikan pelayanan kepada jama’ah haji dan 

umrohperiode 2014 (studi kasus pada PT.Fachry Putra Alhabsy perwakilan 

Jawa Tengah). Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah kurangnya pelayanan yang dilakukan  pada PT.Fachry Putra Alhabsyi 

sehingga penelitian ini dilakukan oleh Kholifatun yang memiliki tujuan agar 

dapat memberikan kontribusi kepada PT.Fachry Putra Alhabsyi dalam 

meningkatkan kembali pelayananya kepada jama’ah haji dan umroh tersebut. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dimana penelitian ini dilakukan di 

Jawa Tengah.
32

 

Berdasarkan uraian dari kajian di atas menunjukkan bahwa penelitian 

yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah diteliti 

sebelumnya, yang membedakannya adalah fokus dan lokasi penelitian, dalam 

penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah kepada kbih Shafa 

Marwah dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan bimbingan manasik 

haji terhadap jama’ah kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Shafa Marwah  

di Kota Dumai. Dan berdasarkan pertimbangan di KBIH Shafa  Marwah kota 

Dumai, belum ada melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis mengenai peningkatan kualitas yang akan 

dilakukan oleh KBIH Shafa Marwah, maka penulis tertarik umtuk melakukan 

penelitian tersebut. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan kerangka penalaran 

logis. Kerangka berfikir merupakan uraian dari teori yang digunakan dan cara 

menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Karena 

berpikir itu bersifat operasional yang diuraikan dari satu atau beberapa 

teoriatau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka 

berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi 

                                                             
32
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penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan 

mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap 

atau dengan masalah penelitian. 

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik 

dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, 

yaitu : pertama: Dedukasi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis 

umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua: 

Induksi, proses yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju 

premis  Dari khusus ke umum.  

Dalam proses mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan KBIH 

Safa Marwah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji 

di Kota Dumai, akan dianalisis oleh setiap objek dan sasaran penerima dan 

pemberi layanan. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan yakni ada lima yang menjadi indikator 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Apa saja pembuktian langsung yang di berikan KBIH Shafa Marwah  

memberikan pelayanan berupa  fasilitas, sarana komunikasi dan pegawai 

kepada jama’ah KBIH Safa Marwah Kota Dumai? 

2) Apa saja kemampuan yang dimiliki karyawan dalam memberikan  

pelayanan kepada jama’ah KBIH Shafa Marwah di Kota Dumai? 

3) Apa saja  jaminan yang diberikan KBIH Shafa Marwah kepada jama’ah 

yang melaksanakan bimbingan manasik haji pada  KBIH Shafa Marwah? 

4) Apa saja bentuk  perhatian dan kemudahan pelayanan yang diberikan  

kepada setiap jama’ah KBIH Shafa Marwah di kota Dumai? 

5) Bagaimana bentuk etikapelayananpada saat melakukan bimbingan 

manasik haj kepada jama’ah KBIH Shafa Mrawah Kota Dumai? 

  



 

 

22 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  

 

Jama’ah KBIH  

Shafa Marwah 

1. Pembuktian langsung 

(fasilitas dan pegawai) 

2. kemampuan karyawan 

dalam memberikan 

pelayanan. 

3. Jaminan (Karyawan yang 

dapat dipercaya dalam 

memberikan pelayanan) 

4. kemudahan dan perhatian 

dalam  memberikan 

pelayanan. 

5. Etika pelayanan 

 

Peningkatan kualitas 

pelayanan 

bimbingan manasik 

haji 


