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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Setelah data dikumpul, diolah, dan dianalisis maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem pelayanan KBIH Hijir Ismail Terhadap Calon Jamaah Haji  Kota 

Medan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis yaitu pertama sistem 

pelayanan terpadu memberikan susunan yang  teratur  dengan  prosedur mulai dari 

pendaftara, pembayaran, pembuatan paspor, susunan manifes dan pelunasan 

sehingga melakukan manasik haji dan manasik wisata terhadap   calon  Jamaah 

haji KBIH Hijir Ismail.  

Kedua,etiket sistem pelayanan Kelompok bimbingan Ibadah haji (KBIH) 

Hijir Ismail dengan memberikan tata cara melayani dan di layani dengan percaya 

diri, bersikap perilaku, berbicara, penampilan,berpakaian, gerak gerik, dan  

bertanya. 

  Ketiga,  bahwa  kbih hijir ismail dengan memberikan fasilitas pelayanan 

dengan sarana dan prasarana dengan berbentuk aula  menasik, miniatur menasik 

wiasata green hill, mushola, komputer dan  bank yang bekerja sama untuk 

membuka bank di kantor kbih hijir.  

  Keempat, bahwa Ketegasan pelayanan menyampaikan apa yang 

dikatakan dengan benar secara jelas dan bertanggung jawab  sehingga tidak 

berbeli-belit dan tidak perlu marah-marah memberikan pelayanan terhadap calon 

jamaah. 



62 

 

 
 

 Kelima, bahwa pelayanan ramah memberikan cara penyampaian dengan 

lemah lembut sopan santun dan selalu tersenyum setiap melayani calon jamaah 

haji. Hal ini untuk menyakinkan bahwa KBIH Hijir Ismail memberikan sistem 

pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji Kota Medan. 

 

B. Saran 

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan penulis, Setelah Penelitian 

Mendapatkan hasil yang baik, tentang Sistem Pelayanan KBIH Hijir Ismail 

Terhadap Calon Jamaah Haji Kota Medan Provinsi Sumatera Utara penelitian 

dapat memberikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan Kepada KBIH Hijir Ismail lebih semangat lagi dalam memberikan 

sistem pelayanan terbaiknya terhadap calon Jaamah kota medan Provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Diharapkan Kepada KBIH Hijir Ismail untuk meningkatkan lagi sistem 

pelayanan dan fasilitas  untuk Calon Jamaah Kota Medan. 

3.  Diharapkan Kepada KBIH Hijir Ismail dapat Memberikan Komentar Kepada 

KBIH Hijir Ismail jika terjadi kesalahan dalam pemberian sistem pelayanan 

terpadu, pelayanan etiket, pelayanan fasilitas, pelayanan tegas dan pelayanan 

ramah. 

 

 

 

 


