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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Konsep 

Untuk mengetahui Peran Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan 

Manasik Haji dan Umroh di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Arafah 

Kota Pekanbaru. Maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan 

dengan tema sebagai berikut. 

1. Peran 

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut kamus besar bahasa 

Indonesia diartikan sebagai pemain.Istilah peran menunjukkan pada pola 

tingkah laku manusia yang berkedudukan di dalam masyarakat ataupun 

organisasi.
8
Peran juga diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan 

dari seseorang dalam posisi tertentu.
9
 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono,menyatakan bahwa peran adalah 

sebuah harapan orang lain yang pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang 

pantas, dan seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran 

tertentu.
10

 

Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

                                                             
8
Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm 21 

9
Veithzal Rivai, Deddy Mulyani, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Hlm 156 

10
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005) Hlm 217.  

9 
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kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu 

peranan.
11

 

Menurut Bruce J. Cohen/ Sahat Simomorang, menyatakan bahwa Peran 

adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang 

menduduki status  tertentu.
12

 

Menurut Peter Worsley et.al menyatakan bahwa peran adalah 

seperangkat alat-alat yang telah dikembangka oleh para sosiologi untuk 

menggarap suatu hubungan dalam kompleks tertentu.
13

 

Menurut J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto menyatakan bahwa peran 

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang 

telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran.
14

 

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling 

bergantungan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa 

peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai 

macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut 

berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat 

kepadanya. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang 

                                                             
11

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 

2009) Hlm 212 
12

Bruce J. Cohen/ Sahat Simomorang, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta: Pt. Bina 

Aksara, 1983) Hlm 76 
13

Peter Worsley et al, Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding. ( Yogyakarta: Pt. Tiara 

wacana, 1992) Hlm 24 
14

J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi 

Ketiga. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) Hlm 159 



 11 

menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu 

peran tersebut. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:  

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam mayarakat.  

3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial dalam masyarakat. 

Jadi, Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan peran adalah suatu khas yang mempunyai kedudukan (status) 

yang dimiliki seseorang guna untuk mempengaruhi orang lain. Artinya 

seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, hal ini dapat dikatakan telah melaksanakan perannya.Peran 

yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan sesuai dengan posisi atau 

tempatnya dalam pergaulan masyarakat. Artinya seseorang menduduki suatu 

posisi tertentu didalam masyarakat dan menjalankan suatu perannya. 

2. Pembimbing 

Pembimbing merupakan orang yang melakukan bimbingan.
15

Menurut 

bahasa bimbingan berasal dari kata “Guidance” yang dasarnya “to guide”yang 

artinya menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu.
16

 

Sedangkan menurut istilah adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan 

                                                             
15

Suhertina,Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.(Kota Pekanbaru: CV.Mutiara Pesisir 

Sumatera,2014)Hlm 1 
16

Drs.Tohirin,Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi). 

Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007,Hlm 15 
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kepada individu atau kelompok dalam menghindari dan mengatasi kesulitan-

kesulitan didalam kehidupannya agar individu atau kelompok tersebut 

mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Dibawah ini Pengertian 

bimbingan menurut Suhertina adalah sebagai berikut:
17

 

a) Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau 

perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan 

baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur 

kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, 

dan membuat keputusan sendiri dan menanggung beban sendiri. 

b) Bimbingan merupakan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang 

kepada orang lain dalam hal membuat pilihan-pilihan penyesuaian diri dan 

pemecahan problem-problem. Tujuan bimbingan ialah membantu orang 

tersebut untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan 

bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. 

Berdasarkan Pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan  

Pembimbing adalah orang yang melakukan bimbingan sekaligus menunjukkan, 

mengarahkan, menuntun atau pun membantu jamaah haji kearah yang lebih 

baik dengan tujuan tertentu. 

3. Peran Pembimbing 

Pembimbing mempunyai peran yang sangat penting di dalam 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Karena pembimbing merupakan 

orang melakukan bimbinngan. Dengan demikian pembimbing lebih 

                                                             
17

Suhertina,Dasa r-dasar Bimbingan dan Konseling.2014.Hlm 5 
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mengutamakan tugas tugasnya, yaitu sebagai pemandu, penggerak, pemotivasi 

dan pengarah bagi  calon jama’ah haji dan umroh. Dalam hal ini tugas 

pembimbing memberikan bimbingan manasik haji  tentang bagaimana cara 

melaksanakan ibadah haji dan tata cara penyelenggaraannya sampai dengan 

menunaikan ibadah haji. 

Tujuan dilakukannya bimbingan adalah untuk mempermudah calon 

jamaah haji dalam memahami tentang ibadah haji baik secara teoritis maupun 

secara praktis sehingga diharapkan menjadi calon jamaah haji yang mandiri 

dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Adapun peran 

pembimbing, diantaranya: 

a. Sebagai Pemandu bagi Jama’ah Haji dan Umroh 

Pemandu berasal dari kata dasar yaitu pandu yang berarti penunjuk 

jalan. Secara istilah pemandu merupakan seseorang yang bertugas untuk 

menemani, mengantar, memberikan informasi dan saran kepada seseorang 

atau kelompok yang sedang melakukan perjalanan.
18

Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Pemandu adalah seorang petugas yang 

berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan oleh orang 

atau kelompok. 

Ada banyak hal yang menjadi alasan kenapa sebaiknya sebuah 

perjalanam dilengkapi dengan panduan dari seseorang pemandu. Hal tersebut 

adalah sebagai berikut : 

                                                             
18

Muljadi, Kepariwisataan dan Perjalanan.(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009). 

Hlm 7  
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1. Demi keamanan perjalanan, dalam arti menghindari resiko-resiko yang 

akan ditemui di dalam perjalanan. 

2. Mendapatkan suatu informasi mengenai tempat tempat yang akan 

dikunjungi. 

3. Memamfaatkan efesiensi waktu dengan cara mengatur perjalanan, supaya 

waktu tidak terbuang secara sia-sia 

Dewasa ini pemandusama halnya dengan Muthawif. Muthawif 

merupakan seseorang yang memandu perjalanan ibadah haji dan umrah mulai 

dari keberangkatan sampai pada kepulangan jamaah tanah air dapat berjalan 

dengan baik. 

Peran pemandu atau Muthawif sangatlah penting untuk menunjang 

kelancaran ibadah selama di tanah suci Mekkah.  Dengan demikian pemandu 

harus bertanggung jawab terhadap amanahnya, harus menjadi tauladan 

sekaligus penggerak bagi lingkungannya untuk berkontribusi terhadap 

kemajuan dan pelayanan. Menjadi tauladan sekaligus penggerak bisa 

dilakukan dengan memberikan kontribusi nyata kepada organisasi yang 

mengamanahinya.Tidak harus memegang posisi strategis, akan tetapi menjadi 

sosok yang selalu bekerja secara optimal terhadap amanah , pemandu sudah 

memberi tauladan kepada sekitarnya secara efektif dan efisien. 

b. Sebagai Penggerak bagi Jama’ah Haji dan Umroh 

Menggerakkan (actuating) merupakan usaha untuk menggerakkan 

anggota-anggota atau kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan 
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dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.
19

Dalam istilah 

Manajemen Dakwah penggerakan disebut dengan tawjih. 

Pada dasarnya menggerakkan orang bukanlah suatu pekerjaan yang 

mudah, untuk dapat menggerakkannya, dituntut keterampilan seorang 

pemimpin yang memiliki kemampuan serta seni dalam menggerakkan orang 

lain dalam berbuat.
20

 Kemampuan atau seni untuk menggerakkan orang lain 

disebut dengan kepemimpinan (leadership).
21

 Begitupun sebaliknya didalam 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,  untuk dapat menggerakkan jamaah 

calon haji, dituntuk keterampilan seorang pembimbing yang memilki 

kemampuan serta tanggung jawab yang penuh untuk menggerakkan 

jamaahnya. Kemampuan atau tanggung jawab yang penuh untuk 

menggerakkan orang lain atau jamaahnya ini disebut dengan “pembimbing” 

Menggerakkan manusia merupakan hal yang sulit, karena manusia 

yang bekerja adalah makhluk hidup yang memiliki harga diri, perasaan dan 

tujuan yang berbeda-beda. Penggerakkan mempunyai kaitannya dengan 

motivasi dikatakan sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja.
22

Sejalan dengan 

konsep Manajemen Dakwah yang mengistilahkan pergerakan ini sebagai 

tawjih, hal itu berarti memberikan arah, atau mengarahkan sesuatu kepada 

arah tertentu. 

                                                             
19

George R.Terry,Asas-asas Menejemen.(Bandung: PT. Alumni, 2012).Hlm, 313 
20

Panglaykim, Hazil Tanzil,Manajemen Suatu Pengantar.,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1960) Hlm  39 
21

Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen.(Jakarta: Prenada Media Group, 2013) 

Hlm, 40 
22

Sukarna, Dasar-dasar Manajemen.(Bandung: CV. Mandar Maju, 1992),Hlm 82 
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Menggerakkan ia berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang 

pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas manajemen yang berputar. 

Dengan demikian, menggerakkan menimbulkan tantanngan dan daya pikat 

yang luar biasa. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, harapan, 

pemuasan seseorang dan interaksinya dengan orang-orang lain dan lingkungan 

fisik kesemuanya bertautan dengan proses menggerakkan. 

Dengan demikian, menggerakkan dengan memberi Pelatihan akan menjadi 

sarana penting dalam pengembangan sumber daya manusai.
23

 Pengembangan 

di bidang pelatihan karyawan  menurut Edwin B Flippo merupakan suatu usaha 

peningkatan Knowledge dan Skillsseorang karyawan untuk menerapkan 

aktivitas kerja tertentu. Begitu juga sebaliknya dengan bimbingan ibadah haji 

dan umrah, pelatihan akan membantu jamaah untuk melakukan pelaksanaan 

ibadah haji dan umrah, serta memberikan keuntungan bagi jamaah umrah yang 

menanamkan rasa tanggung jawab di masa yang akan datang atau di masa 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

Dengan mengikuti pelatihan, calon jamaah haji dan umroh mampu 

menyelesaikan dan mengembangkan perilakunya sesuai dengan potensi yang 

telah dimilikinya. Bahkan diharapkan mereka dapat berkomitmen dengan 

perilaku positif yang dicapainya, supaya apa yang kerjakan, dan apa yang 

diniatkan tercapai sesuai yang diinginkan. 

 

 

                                                             
23

Yani,Pelatihan dan Kepemimpinan,( Jakarta: Mitra Wacana Media,2013)Hlm 8 
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c. Sebagai Motivator bagi Jama’ah Haji dan Umroh 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan.
24

 

Kata movere, dalam bahasa inggris sering disepadankan dengan motivation 

yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan 

dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan.
25

 

Motivasi merupakan keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif 

adalah kebutuhan, keinginan, dan dorongan.
26

Motivasi merupakan keinginan 

yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk 

berprilaku. Berikut ini ada beberapa Pengertian Motivasi menurut para ahli :
27

 

Pengertian motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Komtemporer adalah keinginan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang 

baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan 

dengan tujuan tertentu.
28

 

Menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip Stoner, Freeman, dan 

Gillbert 1995, Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

                                                             
24

Winardi,Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen.(Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada,2008).Hlm,1 
25

Suwatno, Donni Juni Priansa.,Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan 

Bisnis.(Bandung: Alfabeta,2014) Hlm 171 
26

Miftah Thoha,Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya.,(Jakarta: Rajawali 

Pers,2015).Hlm 207 
27

Ernie Tisnawati Sule,Kurniawan Saefullah. Pengantar Manajemen,Edisi 

Pertama.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)Hlm 234 
28

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer.(Jakarta: 

Modern English,1991).Hlm 997 
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menunjukkan perilaku tertentu. Motivation is the set of forces that cause people 

to behave in certain ways.
29

 

Menurut M.Alisuf Sabri, Motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi 

pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong orang untuk 

memenuhi suatu kebutuhan.
30

 

Jadi Dari pemaparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

Pengertian Motivasi adalah suatu proses untuk mendorong seseorang untuk 

menunjukkan perilaku dan kemampuan yang lebih baik lagi. 

Motivasi seseorang ditentukan oleh intensitas motifnya. Dengan 

demikian proses psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu 

dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkannya.
31

Motivasi dapat berasal dari 

dalam diri maupun luar diri seseorang.
32

 Memotivasi diri apalagi memotivasi 

orang lain atau bawahan bukan lah pekerjaan yang mudah. Apalagi terhada 

orang yang sudah berusia diatas 40 tahun atau pegawai yang sudah cukup lama 

menggeluti pekerjaan yang sama, sementara kenaikan pangkat dan jabatan 

sudah kecil kemungkinannya. Rutinitas pekerjaan sering menimbulkan 

kejenuhan yang mendalam yang dapat menurunkan motivasi berprestasi, yang 

diperparah oleh kondisi kerja yang tidak mendukung.
33

 

                                                             
29

Ernie Tisnawati Sule,Kurniawan Saefullah.Pengantar Manajemen,Edisi 

Pertama.2010,Hlm 235 
30

M.Alisuf Sabri,Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan.(Jakarta: CV.Pedoman 

Ilmu Jaya,2001).Hlm 90. 
31

Husaini Usman.,Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan.,(Jakarta:Bumi 

Aksara,2010).Hlm248 
32

Husaini Usman,Manajemen Teori,Praktik dan Riset Pendidikan. 249 
33

Hani Handoko,Manajemen,(Yogyakarta: Anggota IKAPI, BPFE Yogyakarta, 1986), 

Hlm 253 
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Konsep motivasi mempunyai peranan penting bagi seseorang 

penanggung jawab untuk menggerakkan, mengarahkan segala daya dan potensi 

tenaga kerja kearah pemanfaatan yang paling optimal sesuai dengan bantuan 

sarana dan fasilitasnya.
34

 

d. Sebagai  Pengarah bagi Jama’ah Haji dan Umroh 

Pengarahan merupakan istilah yang sering kali dikenal sebagai 

penggerakan atau pengawasan yaitu fungsi manajemen yang terpenting dan 

paling dominan dalam proses manajemen. Pengarahan dapat diterapkan setelah 

rencana, organisasi dan karyawan yang ada. Jika hal ini sudah diterapkan, 

maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai.
35

Pengarahan ibarat 

kunci starter mobil, artinya mobil baru dapat berjalan jika kunci starternya 

telah melaksanakan fungsinya.  Demikian juga dengan proses manajemen, baru 

terlaksana setelah fungsi pengarahan diterapkan. 

Menurut George.R.Terry mengemukakan bahwa pengarahan adalah 

membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan 

usaha-usaha pengorganisasian.
36

 

Menurut Koontz dan O’Donnel mengatakan bahwa pengarahan adalah 

hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya 

pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian 

pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. 

                                                             
34

Zasri M.Ali,Dasar-dasar Managemen.(Pekanbaru: Suska Press, 2008) Hlm 40 
35

Badrudin, Dasar-dasar Manajemen,(Bandung: CV.Alfabete,2013).Hlm, 152 
36

George R.Terry,Asas-asas Menejemen. 393 
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Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan 

pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengarahkan semua karyawan agar 

mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

M. Manulang mengemukakan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan 

dalam memberikan pengarahan yaitu:
37

 

a. Pengarahan harus jelas 

Salah satu kesalahan umum dalam pengarahan adalah anggapan bahwa 

perintah yang diberikan dari atasan sudah cukup jelas. Hal ini dikarenakan 

perintah tidak diberikan secara teratur, diberikan secara tergesa-gesa atau 

sambil lewat.Perintah seperti ini umumnya adalah perintah yang diberikan 

secara lisan.Sedangkan perintah tertulis pada umumnya sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu sehingga perintah tersebut lebih jelas dari pada perintah lisan. 

b. Pengarahan diberikan satu persatu 

Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah pemberian perintah yang 

terlalu banyak pada saat yang sama sehingga memberikan kesan yang tidak 

baik bagi penerima perintah. Perintah harus diberikan satu persatu, walaupum 

perintah itu mempunyai pertalian yang erat satu sama yang lain. Sehubungan 

dengan hal itu, maka suatu perintah jangan terlalu detail, harus mengandung 

unsure fleksibilitas dengan maksud agar inisiatif bawahan dapat dihidupkan. 
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M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen,(Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press,2012)  Hlm 164 
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c. Pengarahan harus positif 

Memberikan perintah dengan memulai perkataan “jangan” dapat 

menimbulkan salah Pengertian bagi penerima perintah. Dalam memberikan 

perintah, sebaiknya tidak menggunakan perintah yang negative, lebih baik 

menggunakan perintah yang positif sebag dengan perintah positif, tegas, dan 

jelas apa yang harus dikerjakan oleh bawahan. 

d. Pengarahan harus diberikan kepada orang yang tepat 

Perintah harus diberikan kepada orang yang mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman di bidangnya.Kecukupan waktu juga harus diperhitungkan 

kepada tugas yang diberikan sebelumnya. 

e. Pengarahan harus erat dengan motivasi 

Pemberian perintah harus erat dengan motivasi dalam bentuk material 

dan immaterial agar bawahan lebih semangat mengerjakan tugas yang 

diberikan. Jika balas jasa yang diberikan hanya material saja, maka akan 

kecenderungan mengendornya semangat kerja bawahan. 

f. Pengarahan satu aspek berkomunikasi 

Perintah merupakan alat komunikasi dari pemimpin kepada 

bawahan.Sebagai alat komunikasi, pemimpin harus sanggup menyusun 

perintah sedemikian rupa agar berkesan dihati bawahannya dan mau 

mengerjakan perintah tersebut. 

Nurrahmi Hayani mengemukakan cara cara pengarahan yang harus 

dilakukan yaitu:
38

 

                                                             
38

Nurahhmi Hayani, Pengantar Manajemen. 67-68 
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a. Orientasi, merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang 

perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya, 

orientasi ini diberikana kepada pegawai baru dengan tujuan untuk 

mengadakan pengenalan memberikan atau menceritakan pengalaman 

berbagai masalah yang dihadapi. Informasi yang diberikan dalam orientasi 

dapat berupa diantaranya: 

1) Tugas itu sendiri 

2) Tugas lain yang ada hubungannya 

3) Ruang lingkup tugas 

4) Tujuan dari tugas 

5) Delegasi wewenang 

6) Cara melaporkan dan cara mengukur prestasi kerja 

7) Hubungan antara masing-masing tenaga kerja 

b. Perintah  

Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang-orang 

yang berada dibawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan 

tertentu pada keadaan tertentu.Jadi perintah berasal dari atasan, dan 

ditujukan kepada para bawahan atau dapat dikatakan bahwa arus perintah 

ini mengalir dari atas ke bawah. Perintah tidak dapat diberikan kepada 

orang lain yang memiliki kedudukan sejajar atau orang lain yang berada di 

bagian lain. Adapun perintah yang dapat berupa: 

1) Perintah umum dan khusus 

Penggunaan perintah ini sangat bergantung pada preferensi manajer, 

kemampuan untuk meramalkan keadaan serta tanggapan yang diberikan 
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oleh bawahan.Perintah umum memiliki sifat yang luas, serta perintah 

khusus bersifat lebih mendetail. 

2) Perintah lisan dan tertulis 

Kemampuan bawahan menerima perintah sangat mempengaruhi apakah 

perintah harus diberikan secara tertulis atau lisan saja. Perintah tertulis 

memberikan kemungkinan waktu yang lebih lama untuk 

memahaminya, sehingga dapat menghindari adanya salah tafsir. 

Sebaliknya, perintah lisan akan lebih cepat diberikan walaupun 

mengandung resiko yang lebih besar. Biasanya perintah lisan ini hanya 

diberikan untuk tugas-tugas yang relative mudah. 

3) Perintah formal dan nonformal 

Perintah formal merupakan perintah yang diberikan kepada bawahan 

sesuai dengan tugas atau aktivitas yang telah ditetapkan dalam 

organisasi. Sedangkan perintah informal lebih banyak mengandung 

saran atau dapat pula berupa bujukan dan ajakan. 

c. Delegasi wewenang 

Pendelegasian wewenang bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan 

pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenana ini, pemimpin 

melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan. 

e. Sebagai Sumber Informasi bagi Jama’ah Haji dan Umroh 

  Informasi (information) adalah data yang di-olah menjadi bentuk lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi juga disebut 

dengan data yang diproses atau data yang memiliki arti. Informasi merupakan 

data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan 
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seseorag dalam menggunakannya.
39

 Menurut beberapa ahli informasi adalah 

sebagai berikut:
40

 

1. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Management Informations 

System :Copceptual Foundations, Structures, and Development menyebut 

informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna 

bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam 

keputusan sekarang maupaun masa depan. 

2. Menurut Barry E. Cushing dalam buku Accounting Information System and 

Business Organization, dikatakan bahwa informasi merupakan suatu yang 

menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada 

orang yang menerimanya. 

3. Menurut Robert N.Anthony dan John Dearden dalam buku Management 

Control Systems,  Menyebut informasi sebagai suatu kenyataan, data, item 

yang menambah pengetahuan bagi penggunanya. 

4. Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin dalam bukunya 

Accounting Informatioan Systems :Copsepts and Practise mengatakan 

informasi sebagai kenyataan atau bentuk bentuk yang dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam organisasi atau bisnis.  

  Dari Pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan 

hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat 

digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. 

                                                             
39

Yakub, Pengantar Sistem Informasi, ( Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) Hlm. 8 
40

Teguh Wahyono, Sistem Informasi, Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi. 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) Hlm. 3 
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  Para pembuat keputusan memahami bahwa informasi menjadi faktor 

kritis dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam suatu bidang 

usaha.Informasi dapat berupa data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah 

saluran informasi dan lain sebagainya. Hubungan antara data informasi 

digambarkan sebagai berikut:
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Pemprosesan data menjadi informasi 

 

Kualitas dari suatu informasi dapat dilihat dari dimensi-dimensi yang 

dimiliki oleh informasi. Menurut  Jogiyanto pada tahun 1999, kualitas dari 

informasi  tergantung dari tiga hal yaitu : accurate, timeliness, dan 

relevance.
42
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1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan kesalahan dan tidak 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Ketidakakuratan sebuah informasi dapat terjadi karena 

sumber informasi (data) mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga 

merusak atau mengubah data data asli tersebut. 

2. Tepat waktu (timeliness), “How quickly is input transformed to correct 

output, bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan 

data, datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan 

mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam 

tindakan yang akan diambil. 

3. Relevansi (Relevancy), informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi 

pemakainya. Pengukuran nilai relevansi, akan terlihat dari jawaban atas 

pertanyaan yang akan dipertanyakan. Informasi akan relevan jika 

memberikan mamfaat bagi pemakainya. Relevansi untuk tiap-tiap orang 

satu dengan yang lainnya berbeda.  

Selain itu informasi dalam lingkup sumber informasi memiliki 

beberapa ciri.Ciri ciri informasi tersebut diantaranya adalah benar atau salah, 

baru, tambahan, Korektif dan Penegas. 

a. Benar atau salah, Informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap suatu 

kenyataan. Bila penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya 

sama seperti yang benar. 
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b. Baru, informasi yang diberikan benar-benar baru bagi si penerima informasi. 

c. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan perubahan 

perubahan terhadap informasi yang telah ada. 

d. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap 

informasi sebelumya yang salah atau kurang benar. 

e. Penegas, informasi dapat mempertegaskan informasi yang telah ada sehingga 

keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. 

Istilah data dan informasi sering saling tukar pemakaiannya, walaupun 

sebenarnya ada perbedaan bahwa data adalah bahan baku yang diolah untuk 

memberikan informasi. Sedangkan informasi dihubungkan dengan pengambilan 

keputusan.  Oleh karena itu informasi dapat dianggap memiliki tingkat yang 

lebih tinggi dan akti dari pada data. 

Informasi jika dilihat dari sifat dan sumbernya dapat dibedakan dari 

beberapa jenis. Jenis jenis informasi tersebut dibedakan menjadi informasi 

manajerial, sumber dan rutinitas serta fisik. 

4. Bimbingan Manasik Haji  

a. Pengertian Bimbingan 

Menurut para ahli bimbingan adalah suatu pertolongan yang diberikan 

oleh seorang individu untuk menolong individu lain dalam membuat 

keputusan kearah yang dituju, dan mencapai tujuannya dengan cara yang 

paling baik. 
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Atau dengan kata lain bimbingan adalah sebuah bantuan yang 

berkesinambungan dan bersifat mendidik yang diberikan kepada individu agar 

mampu membuat penyesuaian dan perubahan tingkah laku yang diperlukan. 

b. Pengertian Manasik 

Manasik berasal dari kata nuskan-nusukan-mansakan adalah bentuk 

jamak dari mansaku yang berarti tata cara beribadah. Maka kata manasik haji 

artinya tata cara ibadah haji. Didalam kamus besar bahasa Indonesia manasik 

haji berarti adalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti 

ihram, tawaf, sa’i, wukuf dan sebelum berangkat ke tanah suci, jamaah haji 

melaksanakan manasik haji dipemondokan.
43

Jadi secara keseluruhan manasik 

haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan 

hal-hal yang  berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan 

menggunakan miniature ka’bah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke 

tanah suci. 

Dan adapun menurut Harahap Sumurun menerangkan bahwa manasik 

haji adalah tata cara pelaksanaan haji, atau hal-hal peribadatan yang berkaitan 

dengan ibadah haji yaitu melaksanakan ihram dan miqat yang telah 

ditentukan, tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar 

jumrah dan lain sebagainya.
44

 

Dalam perspektif jamaah haji, manasik haji diartikan sebagai 

pelatihan pelaksanaan ibadah haji dan umrah sesuai dengan profesi dan tata 
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cara penyelenggaraannya. Disamping itu menjelaskan secara teori juga 

diiringi dengan melakukan praktek atau peragaan. Untuk mempermudah 

pemahaman jamaah biasanya latihan itu mempergunakan alat peraga seperti 

miniature ka’bah, peragaan wukuf, sa’i, tahallul dan lain sebagainya. Dalam 

hal ini akan dilakukan sebuah pembinaan yang maksimal untuk 

mempermudah calon jama’ah haji. 

Berdasarkan Pengertian tersebut, pembinaan  adalah membangun, 

mengusahakan dan mengembangkan kemampuan secara bersama-sama 

dalam kegiatan ibadah haji dan umrah demi terlaksananya cita-cita ibadah 

haji dan umrah. Dengan demikian pembinaan haji dan umrah adalah 

mengorganisasikan, mengarahkan dan mengembangkan kemampuan 

bersama-sama dalam kegiatan ibadah haji dan umrah demi terlaksananya 

ibadah haji dan umrah.
45

Pelaksanaan pembinaan ibadah haji dilakukan demi 

keselamatan, kelancaran, ketertiban dan kesejahteraan jamaah haji serta 

kesempurnaan ibadah haji tanpa dikenakan biaya tambahan diluar BPIH yang 

telah ditetapkan. 

Pelaksanaan pembinaan ini harus dilakukan secara terus-menerus 

dengan berbagai metode tatap muka, media cetak dan elektronik, intertet, 

konsultasi dan penerbitan buku-buku. Pembinaan dimulai dari pendaftaran 

haji sampai dengan saat pemberangkatan. Di dalam perjalanan diatas 

pesawat, selama diarab Saudi sampai setelah kembali ke tanah air.Materi 

pembinaan bagi jamaah haji dapat dikelompokkan menjadi enam bahasan 
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pokok yaitu manasik haji, bimbingan ibadah, perjalanan, pelayanan, 

pembinaan haji mabrur, ukhuwah islamiyah dan ibadah sosial. 

Pola pembinaan yang dilakukan selama ini adalah dengan dua system 

yaitu : 

1. System Kelompok 

System kelompok maksudnya adalah calon jamaah haji diatur 

dalam kelompok binaan yang yang terdiri dari 50 orang dan dibimbing 

oleh satu orang pembimbing.  Setiap kelompok dibagi menjadi 5 regu dan 

setiap regu terdiri dari 10 orang. Pembinaan dilakukan oleh setiap regu 

minimal 10 kali pertemuan, dalam setiap pertemuan memakan waktu 

selama 3 jam. 

2. System Massal 

System missal maksudnya adalah pembinaan yang dilakukan oleh 

kantor departemen agama kabupaten atau kota untuk memantapkan 

manasik haji dan umrah dan pembentukan regu dan rombongan serta 

kelompok terbang. 

Bimbingan kepada jamaah haji disebut dengan manasik. Umumnya 

manasik akan berlangsung 8-12 minggu sebelum keberangkatan. Semua 

informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ibadah haji akan diberikan 

pada saat manasik ini, dan dipandu oleh ustadz, ustazah dan Muthawif yang 

akan membimbing ibadah haji selama melaksanakan ibadahnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjadi pedoman jamaah haji dalam melaksanakan 

manasik sesuai dengan alur gerak dan tempat kegiatan haji. 
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Pola pembinaan jama’ah haji pemerintah  di awali dengan bimbingan 

manasik haji ditingkat kecamatan dilakukan oleh KUA kecamatan dengan 

jumlah peserta satu kelompok 45 dengan bimbingan sebanyak 7 sampai 10 

kali pertemuan. 

Materi pembinaan ibadah haji dan umrah ditetapkan dalam bentuk 

buku bimbingan dan pola pembinaan dijadikan sebagai dasar pembinaan dan 

bimbingan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, Namun tetap 

dikembangkan sesuai dengan segmen jamaah yang dibimbingnya. 

Penyampaian informasi tentang haji kepada masyarakat lebih ditekankan 

pada pembentukan kualitas jama’ah dalam upaya meningkatkan 

penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji dari berbagai aspek. 

Tujuan pembinaan haji adalah mewujudkan jama’ah haji yang 

mandiri. Jama’ah haji mandiri adalah jama’ah yang dapat melaksanakan 

seluruh rangkaian ibadah hajinya secara mandiri tanpa ketergantungan 

kepada perorangan atau kelompok, setelah mendapatkan bimbingan paket di 

Kecamatan dan Kabupaten/Kota. 

c. Pengertian Haji 

Ibadah haji adalah salah satu dari rukun islam yang wajib ditunaikan 

oleh setiap orang islam, baik laki-laki maupun perempuan, bila sudah mampu 

dan telah mencukupi syarat-syaratnya.
46

 

Haji menurut bahasa (etimologi) adalah pergi ke baitullah (Ka’bah) 

untuk melaksanakan ibadah yang ditetapkan atau ditentukan Allah Swt. Seda 
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ngkan Pengertian haji menurut istilah (terminologi) adalah pergi beribadah 

ketanah suci (Mekkah) dengan melakukan tawaf, sa’i, dan wukuf di Padang 

Arafah serta melaksanakan semua Ketentuan-ketentuan haji yang 

dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah.
47

 

Ibadah haji dilakukan tidak di sembarang tempat, waktu, dan 

perbuatan.Jika tidak dilakukan pada tempat, waktu, dan tidak memenuhi 

ketentuannya, bukanlah haji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an Surah Ali-Imran ayat 97 yang artinya : 

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) 

orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam.(QS.Ali Imran :97) 

Menunaikan Ibadah haji berarti menunaikan rukun islam yang  

diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum Muslimin yang telah mencukupi 

syarat-syaratnya. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. 

Akan tetapi bagi orang-orang yang melakukannya baik yang lebih dari satu 

kali atau seterusnya hukumnya adalah sunat, dan selanjutnya bagi orang-orang 

yang bernadzar haji menjadi wajib melaksanakannya.
48

 

d. Unsur-unsur Penyelenggaraan ibadah Haji 

Penyelenggaraan haji adalah kegiatan yang memiliki mobilitas tinggi 

dan penggerakkan dinamis, akan tetapi diatasi oleh tempat dan waktu dengan 

melibatkan lima unsur (komponen) pokok yang harus dipenuhi dalam 
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operasionalnya yaitu adanya calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, 

hubungan antar Negara dan organisasi pelaksana. 

e. Syarat Haji 

Syarat haji adalah sesuatu yang apabila terpenuhi maka menjadikan 

orang tersebut wajib melaksanakan ibadah haji. Hal-hal yang termasuk syarat 

wajib haji adalah:
49

 

1. Beragama islam 

2. Baligh 

3. Sehat jasmani dan rohani 

4. Merdeka  

5. Mampu 

f. Rukun Haji 

Rukun Haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji dan 

tidak dapat diganti dengan membayar dam. Rukun haji yaitu, diantaranya: 

1. Ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian 

ihram (pakaian putih dan tidak berjahit). 

2. Wukuf, yaitu hadir dipadang Arafah mulai tergelincir matahari pada 

tanggal 9 Dzulhijjah. 

3. Tawaf, yaitu mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali putaran dari Hajar 

Aswad dengan posisi Baitullah di Sebelah kiri. 

4. Sa’i, yaitu lari-lari kecil antara bukit Shafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 

kali. 
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5. Tahallul, yaitu mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai 

6. Tertib, yaitu mengerjakan rukun haji secara berurutan. 

g. Wajib Haji 

Wajib haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan dan apabila 

tidak dilakukan harus membayar denda atau dam yang hajinya tetap sah. 

Adapun yang termasuk wajib haji yaitu : 

1. Ihram dan miqat, yaitu  miqat makani dan miqat zamani yang telah 

ditentukan. 

2. Bermalam di Muzdalifah 

3. Melempar jumroh aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah 

4. Melempar jumroh di Mina selama 3 hari, setiap lemparan masing-masing  

7 batu 

5. Bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah 

6. Meninggalkan larangan-larangan haji. 

h. Sunah Haji 

Sunah haji adalah hal-hal yang dianjurkan untuk melaksanakan dalam 

ibadah haji. Adapun hal-hal yang termasuk sunah haji yaitu : 

1. Mandi ketika ihram 

2. Melakukan haji ifrad 

3. Membaca talbiyah 

4. Membaca do’a setelah talbiyah 

5. Melakukan tawaf qudum ketika masuk Masjidil Haram 

6. Membaca dzikir dan do’a 
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7. Minum air zam-zam. 

8. Sholat sunah 2 rakaat setelah tawaf 

5. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

Pada dasarnya KBIH untuk membantu bimbingan jamaah haji ditanah 

air (Depag RI,1998:31).
50

 KBIH adalah suatu lembaga sosial islam yang 

bergerak dibidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik 

selama pembekalan di tanah air maupun pada saat ibadah haji di Arab Saudi. 

Hal ini sudah diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru 

Departemen Agama dengan subdit Biro KBIH pada dorektorat pembinaan 

haji.KBIH merupakan partner pemerintah dalam pelayanan ibadah. KBIH 

(Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) sebagaimana keputusan Dirjen Bimas 

Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/348 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2 

bahwa KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji saja, bukan sebagai 

penyelenggaraan haji. Dengan demikian KBIH tidak melaksanakan 

pendaftaran jama’ah dan pengaturan kloter serta pemondokan di Arab tidak 

boleh mengambil living cost. 

a. Dasar Hukum KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999, tentang 

penyelenggaraan haji. 

2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
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Departemen, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden RI 

Nomor 45 Tahun 2002 

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 atau 396 Tahun 

2003 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji dan penyelenggaraan Haji No D/348 Tahun 2003, tentang 

penunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. 

b. Tugas Pokok KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 

Tugas pokok KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan haji tambahan di 

tanah air maupun bimbingan pembekalan. 

2. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan lapangan di Arab 

Saudi 

3. Melakukan pelayanan konsultasi informasi dan menyelesaikan kasus-

kasus ibadah haji bagi jama’ahnya di tanah air maupun di Arab Saudi. 

4. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik 

keabsahan dan kesempurnaan ibadah bagi jama’ah yang dibimbingnya. 

5. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan dan 

himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayah 

haji (pelanggaran-pelanggaran haji). 

c. Syarat pendirian KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 

1. Didirikan oleh lembaga agama yang sudah berbadan hukum 
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2. Perizinan  

a. Memiliki lembaga sendiri 

b. Akte notaries KBIH 

c. Memiliki pembimbing yang telah bersertifikat 

d. Penandatangan perjanjian kesiapan memenuhi kebijakan perhajian 

yang telah ditetapkan 

3. Pembimbing 

a. Dilakukan di tanah air 

b. Tidak menonjolkan kefanatikan kelompok dan mazhab 

4. Pengurus 

a. Bukan pegawai pemerintah 

b. Memiliki pengalaman yang luas tentang agama 

c. Memiliki akhlak terpuji 

d. Memiliki kemampuan manajerial yang cukup 

e. Tidak memiliki catatan kasus dalam organisasi yang dianggap 

bertentangan dengan nama baik agama dan bangsa. 
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6. SyaratSyarat Petugas Pembimbing  Manasik Haji 

Syarat petugas pembimbing manasik haji telah diatur di dalam 

keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 

D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler poin D. 

Di dalam keputusan ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 

oleh seseorang untuk menjadi seorang pembimbing manasik haji dan umroh di 

Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, diantaranya:
51

 

1. Beragama islam 

2. Berusia minimal 30 tahun pada saat mendaftar 

3. KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili yang sah 

4. Kartu Keluarga 

5. Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Kutipan dengan Akta Nikah 

atau Ijazah. 

6. Pas poto berwarna 3x4 cm dan berjumlah 10 lembar dengan latar belakang 

warna putih. 

7. Mendapatkan rekomendasi dari kelompok bimbingan yang telah memiliki 

izin operasional dari Kementerian Agama. 

8. Memiliki Sertifikat sebagai Pembimbing yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Agama RI 

9. Kalau tidak memiliki sertifikat dari Kementerian Agama RI, dapat diganti 

dengan Surat Keterangan sebagai Pembimbing dari Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota sesuai domisili. 

                                                             
51

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor D/28/2016 

Tentang Pedoman Pendaftran Haji Reguler,  Diklat. Hlm 6 
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10. Memiliki jama’ah yang akan dibimbing sebanyak minimal 45 orang yang 

dibuktikan dengan daftar nominative yang dilegalisir oleh Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota. 

11. Nama pembimbing telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

Sedangkan di dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama 

Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 

mengatakan bahwa beberapa Persyaratan Khusus bagi pembimbing manasik 

haji, diantaranya: 

1. Umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat mendaftar 

2. Sudah menunaikan ibadah haji 

3. Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan yang memiliki komitmen 

terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah. 

4. Dapat membaca Al-Qur’an dengan baik 

5. Wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji 

6. Memilki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umroh 

7. Diutamakan mampu berbahasa arab. 

7. Metode Pembimbingan  

Metode ini merupakan salah satu cara atau jalan yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Didalam bimbingan bisa dikatakan 

sebagai suatu cara yang digunakan dalam proses bimbingan. Sedangkan 

Metode pembimbingan disesuaikan dengan bentuk pembimbingan dan kondisi 
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tingkat pengetahuan calon jamaah haji, sehingga mempermudah pemahaman 

calon jamaah haji dalam memahami ilmu-ilmu manasik haji yang berkaitan 

dengan ibadah haji, antara lain
52

 : 

a. Ceramah  

Yaitu penjelasan pembimbing kepada calon jamaah haji secara klasikal 

b. Tanya jawab 

Yaitu kelanjutan dari ceramah untuk memberikan pemahaman yang 

sempurna dan melakukan tanya jawab dengan calon jamaah haji. Supaya 

calon jamaah haji tidak lupa tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu 

manasik haji dan pelaksanaan ibadah haji 

c. Peragaan 

Yaitu secara visualisasi setiap bagian pelajaran yang dicontohkan oleh 

pembimbing sekaligus diperagakan agar calon jamaah mudah memahami 

dan mengetahui tentang seluk beluk pelaksanaan ibadah haji . 

d. Praktek lapangan / simulasi 

Yaitu calon jamaah haji secara bersama-sama memperaktekkan seluruh 

pelaksanaan manasik haji dengan dipandu oleh pembimbing. Dan 

membantu, memotivasi, memandu sekaligus mendorong calon jamaah haji 

agar lebih baik  ke depannya dalam melakukan praktek ilmu manasik haji 

serta pelaksanaan ibadah haji. 

  

                                                             
52
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e. Diskusi 

Yaitu bertukar pikiran antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, 

untuk mencapai beberapa kesimpulan tentang pemahaman peserta atau 

calon jamaah haji. 

f. Konsultasi 

Yaitu calon jamaah haji harus aktif bertanya tentang masalah-masalah 

yang menyangkut tentang pelaksanaan ibadah haji. Serta yang 

bertangggung jawab penuh dalam hal ini adalah pembimbing yang akan 

menjawab dan menyelesaikan apa ayang di tanyakan oleh calon jamaah 

haji yang berkaitan dengan ilmu manasik haji dan lain sebagai nya. 

 

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 : “Peran Pembimbing dalam Optimalisasi Bimbingan Manasik 

Haji pada Calon Jamaah Haji di KBIH Asshodiqiyah Semarang”,Semarang 2014 

karya Hamidah. Skripsi ini membahas tentangperan pembimbing yang sangat 

penting didalam mengoptimalisakan bimbingan manasik haji pada calon jamaah 

haji. Pembimbing adalah pihak yang membantu calon jamaah haji dalam proses 

bimbingan manasik haji dan sebagai pihak yang paling memahami dasar-dasar 

dan tehnik bimbingan manasik haji secara luas. Sebagaimana yang telah terlihat 

didalam pembimbing haji yang memiliki peran yang sangat penting dalam 
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membimbing jamaah haji, dan memberikan bantuan kepada jamaah dalam 

menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. 

Kedua: “Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Pada 

Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) NU Kota Semarang”.Semarang 2009 

karya Adnin Mufattahah. Skripsi ini membahas tentang kelompok bimbingan 

ibadah haji (KBIH) Nahdatul Ulama kota semarang dalam menyelenggarakan 

bimbingan ibadah haji. Perencanaan yang telah dibuat, tidak hanya sekedar 

sebuah perencanaan saja akan tetapi juga diaplikasikan atau diimplementasikan 

pengurus, sebagaimana terlihat adanya susuanan pengurus dengan dilengkapi 

pembagian kerja disetiap kegiatan. Fungsi pengawasan juga sudah diterapkan oleh 

pengurus, hal ini terbukti adanya penilaian dan evaluasi di setiap pasca kegiatan 

terhadap program yang telah direncanakan dan telah diimplementasikan.  

Ketiga :Berbeda dari dua penelitian diatas, selain dari segi objek yang 

berbeda, penelitian ini menekankan pada Peran Pembimbing Manasik Haji dan 

Umroh dalam memberikan pembekalan kepada jamaah tentang konsep 

pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ibadah haji sekaligus 

mempermudah pemahaman jamaah tentang pelaksanaan haji dan tata cara 

penyelenggaraannya. Disamping itu jamaah haji harus memiliki ilmu yang cukup 

tentang seputar ibadah haji dan bagaimana menjalankan ibadah sesuai dengan 

tuntunan Nabi Muhammad Saw.Dengandemikian  tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui Peran Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji 

dan Umroh di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Arafah Kota Pekanbaru. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan 

dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.
53

 

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka 

penalaran logis. Di dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoritis yang relevan dan 

mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau 

dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu 

digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah 

penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan 

premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke 

khusus.Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus 

bergerak menuju premis umum.Dari khusus ke umum.
54

  

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir 

merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan 

sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.
55

 

Disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir adalah 

model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
56
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Kerangka berfikir merupakan kerangka penalaran logis, urutan berfikir 

logis sebagai suatu ciri dari cara berfikir ilmiah yang digunakan dan cara 

menggunakan logika tersebut dalam memecahkan suatu masalah.
57

Pembimbing 

KBIH Arafah Pekanbaru dalam memberikan Manasik Haji dan Umrah. Dasar 

penelitian ini adalah kerangka konseptual yang menjelaskan tentang Peran 

Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di KBIH 

(Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Arafah Kota Pekanbaru melalui cara-cara 

tertentu. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk 

bagan, maka akan tampak seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 
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