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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Strategi Bimbingan Manasik Haji Kementrian 

Agama Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, maka terlebih dahulu penulis 

menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan 

landasan untuk menganalisanya.  

1. Konsep Strategi 

Di dalam buku Manajemen Strategi itu Gampang, Senja Nilasari 

mendefenisikan strategi berasal dari bahasa yunani yang berarti strategos 

yang artinya komandan militer.
 

Porter (1996) mendefinisikan strategi  

merupakan penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan 

melakukan serangkaian aktivitas. Proter juga berpendapat bahwa esensi 

dari strategi adalah memilih aktivitas yang tidak dilakukan pesaing atau 

lawan. 

Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia, strategi adalah 

siasat yang digunakan untuk mencapai suatu maksud.
8
 Strategi ini dalam 

segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena 

pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari 

strategi. Anwar Arifin mengartikan strategi keseluruhan keputusan 

kondisional tentang tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu 

                                                             
8
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tujuan.
9
 Strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan 

baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut pelaksanaan strategis. 

Kemudian menurut H. Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang 

tepat maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
10

 : 

a. Strength (kekuatan), yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki 

yang biasanya menyangkut manusianya, dananya, dan beberapa 

elemen yang lain. 

b. Weakness (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek 

sebagaimana dimiliki kekuatan. 

c. Opportunity (peluang), yakni seberapa besar peluang yang mungkin 

tersedia di luar, hingga peluang yang sangat kecil sekalipun diterobos. 

d. Threats (Ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya 

ancaman dari luar. 

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan 

kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya, merupakan 

seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, 

politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Proses Strategi 

Menurut Agustinus Sri Wahyudi, manajemen strategi adalah suatu 

ilmu dan seni dalam penentuan, penerapan dan evaluasi keputusan-
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keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah 

organisasi mencapai tujuan-tujuan dimasa yang akan datang, berdasarkan 

uraian diatas, maka manajemen strategi terdiri atas 3 proses yaitu: 

a. Perumusan Strategi  

Yang termasuk ke dalam perumusan strategi adalah pengembangan 

tujuan, mengenal peluang dan ancaman eksternal dan internal, 

menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif dan 

memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.
11

 

 Penyusunan strategi di tentukan oleh misi yang komperhensif, dan 

tegas serta kehati-hatian dalam menilai linkungan eksternal, serta 

keterbukaan organisasi dalam menyadari kekuatan dan kelemahannya. 

Misi yang komperhensif dan tegas akan memberikan kejelasan mengenai 

arah dan tujuan organisasi dimasa depan. 

 Tujuan perencanaan/perumusan strategi adalah merumuskan dasar 

tujuan yang akan di gunakan sebagai landasan gerak organisasi untuk 

dapat mencapai suatu tujuan. 

b. Implementasi Strategi 

 Tahapan penting selanjutnya setelah perumusan strategi ialah 

implementasi. Higgins dalam Salusu menyatakan bahwa implementasi 

yaitu rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya 

manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari 

strategi.
12

Implementasi strategi merupakan tindakan dalam strategi, 
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karena implementasi berarti aktualisasi untuk mengubah strategi yang 

telah dirumuskan menjadi sebuah tindakan. Implementasi strategi 

merupakan pengembangan budaya dalam mendukung strategi, 

menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah pandangan, 

mengemnabgkan serta memanfaatkan sistem informasi. 

 Implementasi strategi sering juga disebut sebagai tahap aksi dari 

manajemen strategik yang merupakan perwujudan dari program-program 

yang telah di tetapkan dalam proses perumusan strategi.
13

 Ada beberapa 

hal yang harus di perhatikan dalam proses implementasi bimbingan yaitu 

program, anggaran dan prosedur. Program merupakan langkah yang di 

perlukan untuk melaksanakan perencanaan, sedangkan prosedur 

merupakan langkah penyelenggraraan program yang telah di susun secara 

sistematis dan anggaran merupakan biaya program yang dinyatakan 

dalam bentuk satuan uang. 

c. Evaluasi Strategi 

 Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir dalam sebuah strategi. 

Evaluasi strategi adalah proses yang ditunjukkan untuk memastikan 

apakah tindakan-tindakan strategik yang telah di lakukan perusahaan 

sudah sesuai dengn perumusan strategi yang telah dibuat atau 

ditetapkan.
14

 

 Ada tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi 

yaitu: 
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a. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar 

strategi. Adapun faktor perubahan eksternal seperti tindkan yang 

dilakukan. Perubahan yang ada akan menjadi suatu hambtan dalam 

pencapaian tujuan. Begitu pula dengan faktor interal diantaranya 

strategi yang tidak efektif atau aktivitas implementasi yang buruk 

dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan dicapai. 

b. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, 

menyelidiki penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan. 

Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan 

dibuktikan. Kriteria yang meramalkan hasil lebih penting daripada 

kriteria yang mengungkapkan apa yang telah terjadi. 

c. Mengambil tindakan korektif, tindakan korektif diperlukan apabila 

tindakan korektif sesuai dengan yang dibayangkan semula atau 

pencapaiannya yang di rencanakan, maka disitulah tindakan korektif 

di perlukan.
15

 

3. Bimbingan Manasik Haji 

Menurut Natawidjaja, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu 

proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 

berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan 

bertindak secara wajar susuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan 

kehidupan pada umumnya. Dengan demikian kita akan dapat menikmati 

kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti 
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kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu 

individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk 

sosial.
16

 

Sedangkan menurut Surya mengutip pendapat Crow menyatakan 

bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-

laki maupun perempuan yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang 

memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap usia untuk menolongnya 

mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan 

arah pandangan sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya 

sendiri.
17

 

Pengertian bimbingan dari Year Book Of Education, mengartikan 

bahwa bimbingan berarti pemberian bantuan kepada orang tua atau 

sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan 

mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup. Bantuan 

itu bersipat psikis (kejiwaan), bukan pertolongan finansial medis dan 

sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat 

mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih 

mampu untuk menghadapi masalah yang dihadapi kelak.
18

 

Berdasarkan pengertian bimbingan diatas, maka dapat dirumuskan 

pola-pola utama bimbingan tersebut adalah: 
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a. Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat menunjang bagi 

pengembangan pribadi yang dibimbing. 

b. Bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli yaitu orang orang 

yang kemampuan yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta 

latihan memadai dalam bidang yang dibimbingnya. 

c. Bimbingan diberikan tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi 

meliputi semua usia, latar belakang pendidikan dan lain-lainnya yang 

berbeda. 

d. Bimbingan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bahan, 

interaksi, nasehat ataupun gagasan.
19

 

Dari pengertian bimbingan-bimbingan diatas, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian 

bantuan dari pembimbing kepada yang dibimbing dalam mengembangkan 

kemampuannya agar memperoleh kebahagian pribadi, masyarakat dan 

lingkungan. 

Manasik haji terdiri dari dua suku kata, yaitu manasik dan haji. 

Dimana masing-masing memiliki pengertian, manasik adalah petunjuk 

atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang 

berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan 

miniatur kakbah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci. 

Sedangkan haji memiliki arti menurut bahasa adalah pergi ke Baitullah 

(kakbah) untuk melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan atau 

ditentukan Allah Swt. 
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Dengan demikian, manasik haji adalah petunjuk penjelasan cara 

mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan 

rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan miniatur kakbah dan 

dilkaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci atau dengan kata lain 

manasik haji adalah tata cara dan pelaksanaan ibadah haji, yang 

merupakan hak yang tidak bisa diabaikan sebagai seorang muslim yang 

akan melaksanakan ibadah haji, yang dilakukan sebelum melakukan 

perjalanan haji. 

4. Metode dan Bentuk Bimbingan 

a. Metode Bimbingan 

Metode bimbingan merupakan salah satu cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diinginkan, di dalam 

bimbingan bisa dikatakan suatu cara tertentu yang digunakan dalam 

proses bimbingan secara umum, ada dua metode dalam bimbingan, 

yang pertama metode bimbingan individual, merupakan upaya 

pemberian bimbingan secara individual dan langsung bertatap muka 

(berkomunikasi) antara pembimbing dan klien. Kedua, metode 

bimbingan kelompok yaitu, bimbingan yang dilakukan melalui 

kegiatan bersama, seperti kegiatan diskusi, ceramah, seminar dan 

sebagainya, maka melalui bimbingan kelompok secara bertahap klien 

diberikan peluang untuk berinteraksi dan bergaul dalam 

kelompoknya.
20
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b. Bentuk-bentuk Bimbingan 

Bentuk-bentuk bimbingan dapat dilihat dari segi bidangnya, 

menurut HM. Arifin diantaranya:
21

 

1) Bimbingan dalam memilih lapangan pekerja atau jabatan/profesi 

2) Bimbingan dan penyuluhan bidang Mental Health Guidance, yaitu 

suatu bimbingan yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor 

yang menimbulkan gangguan jiwa klien, sehingga ia akan memperoleh 

ketenangan hidup ruhaniah yang sewajarnya seperti yang diharapkan. 

5. Unsur-Unsur Bimbingan Manasik Haji 

Beberapa unsur yang terkait dengan Bimbingan Manasik Haji 

untuk mencapai tujuan bimbingan ialah:
22

 

a. Subjek (Narasumber) 

Subjek yaitu orang yang memberikan bimbingan kepada 

seseorang. Pelaksanaannya baik perorangan, organisasi maupun badan 

lain. Seorang pembimbing mempunyai tugas untuk mengarahkan, 

memberi petunjuk dan membimbing serta bertanggung jawab terhadap 

yang dibimbing. 

b. Objek (Jama’ah) 

Jama’ah adalah kata bahasa Arab yang artinya “Kelompok atau 

Bersama-sama”. Jama’ah juga berarti sekelompok manusia yang 

terikat oleh sikap, pendirian, keyakinan, dan tugas serta tujuan yang 
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sama, sdangkan pengertian jama’ah haji yaitu Warga Negara Indonesia 

beragama islam yang telah mendaftarkan diriuntuk menunaikan ibadah 

haji sesuai dengn persyaratan yang ditetapkan. 

c. Metode 

Metode adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh 

narasumber agar proses bimbingan pada jama’ah tercapai sesuai 

dengan tujuan. Metode ini sangat penting dilakukan agar proses 

bimbingan tersebut tampak menyenangkan dan tidak membuat jama’ah 

jenuh dengan mudah dapat diterima oleh jama’ah. 

d. Media 

Media merupakan suatu wadah atau sarana dalam 

menyampaikan suatu informasi dari pengirim kepada penerima. Media 

adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam proses 

penyajian informasi. 

e. Tujuan 

Tujuan dari bimbingan manasik haji yaitu membekali jama’ah 

haji dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah haji, agar para 

jama’ah dapat melaksanakan seluruh kegiatan ibadah haji sesuai 

dengen tuntunan Rasulllah SAW. 

f. Pengaruh 

Adapun pengaruh dari bimbingan manasik haji ini adalah teori 

yang diberikan selama di tanah air dapat dipraktekkan secara benar 

ketika pelaksanaan ibadah haji di tanah suci dan memperoleh haji 

mabrur dengan perubahan sikap yang lebih baik dari sebelumnya. 
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6. Tujuan Manasik Haji 

Terkait dengan tujuan bimbingan manasik menurut Ainur Rahmi 

dalam bukunya Bimbingan dan Konseling dalam Islam, dibagi mennjadi 

dua yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus adalah sebagai 

berikut 

a.  Tujuan Umum 

Membantu para calon jamaah haji guna mewujudkan dirinya 

menjadi mamnusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup 

didunia dan diakhirat. 

b.  Tujuan Khusus 

Membantu dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan haji 

dan membantu memelihara serta mengembangkan situsai dan kondisi 

yang baik dalam pelaksanaan ibadah haji. 
23

 

Menurut Kementerian Agama RI adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan manasik haji dan dapat melaksanakan tatacara ibadah haji 

dengan benar sesuai tuntunan ajaran agama islam.
24

 

7.  Fungsi Bimbingan Manasik Haji 

Menurut Latif Hasan dan Nidjam Ahmad dalam bukunya 

Manjemen Haji, Fungsi bimbingan manasik haji adalah sebagai berikut. 

a. Agar semua calon jama’ah mampu memahami semua informasi 

tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk 

                                                             
23

  Ainur Rahmi Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta : UII Press. 

2001), h.36-37. 
24

 Desain Pola Bimbingan Calon Jama’ah Haji,(Jakarta: Departemen Agama RI, 

Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2007), 26 



18 

kesehatan, dan mampu mengamalkannyan pada saat ibadah haji  di 

tanah suci. 

b.  Agar jama’ah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, 

baik secara mandiri, regu atau rombongan. 

c. Agar para jama’ah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji 

baik mental, fisik, maupun petunjuk ibadah haji yang lain. 

8. Teori Haji  

a. Pengertian Haji dan Ketentuan Ibadah Haji 

Haji ialah berkunjung ke baitullah (Ka’bah) untuk melakukan 

beberapa amalan antar lain: Wukuf, mabit, tawaf, sa’i dan amalan 

lainnya masa masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Swt dan 

mengharapkan ridha-Nya. 

b. Dasar Hukum Haji 

Ibadah haji diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslimin 

walmuslimat yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah hanya di 

wajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya baik yang kedua atau 

seterusnya hukumnya sunat. Akan tetapi bagi mereka yang 

bernazar(berkaul) haji menjadi wajib melaksanakannya. 

c. Syarat-Syarat Haji 

Syarat Haji adalah: 

1) Islam 

2) Baligh (dewasa) 

3) Aqil (berakal sehat) 
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4) Merdeka (bukan hamba sahaya) 

5) Istitha’ah (mampu) 

Istithaah artinya mampu, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji 

ditinjau dari segi: 

1. Jasmani: 

Sehat dan kuat, agar tidak sulit malakukan ibadah haji. 

2. Rohani: 

a. Mengetahui dan memahami manasik haji. 

b. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah 

haji dengan perjalanan yang jauh. 

3. Ekonomi: 

a. Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).  

b. BPIH bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan 

yang apabila dijual menyebabkan kemudaratan bagi diri dan 

keluarganya. 

c. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. 

4. Keamanan: 

a. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji 

b. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab 

yang ditinggalkan. 

c. Tidak terhalang seperti pencekalan atau mendapat kesempatan atau 

izin perjalan haji. 
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d. Rukun Haji  

Serangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji  dan 

tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika 

ditinggalkan maka tidak sah hajinya. 

1. Rukun Haji adalah: 

a. Ihram (niat) 

b. Wukuf di Arafah 

c. Tawaf ifadah 

d. Sa’i 

e. Cukur 

f. Tertib 

e. Wajib Haji 

Serangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila 

tidak dikerjakan sah hajinya akan tetapi harus membayar dam; berdosa 

meninggalkan jika tidak ada uzur syar’i. Wajib Haji adalah : 

1) Ihram, yakni niat berhaji dari Miqat 

Menurut sebagian besar ketentuan waktu mulai berihram haji 

yaitu dari tanggal I Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. 

Barang siapa yang tidak ihram haji pada saat-saat tersebut, maka tidak 

mendapat haji. Tempat berihram haji/umrah ialah dari miqat yang telah 

ditentukan. Namun, boleh juga dilakukan sebelum sampai di Miqat. 

Bagi pria, memakai dua helai kain yang satu diselendangkan di 

kedua bahu (bagian atas) dan satu dijadikan sarung (bagian bawah). 
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Pada waktu melaksanakan tawaf, disunatkan kain ihram dikenakan 

secara idtiba yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan menutup 

bahu sebelah kiri. Kain Ihram disunatkan berwarna putih bagi peria. 

Bagi wanita, memakai busana muslimah yaitu pakaian yang 

menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari 

pergelangan sampai ujung jari (kaffain). 

2) Wukuf di Arafah 

Wukuf ialah keberadaan seseorang di Arafah walaupum 

sejenak dalam waktu antar tergelincir matahari pada tanggal 09 

Dzuhijah (hari Arafah) sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijah (hari 

nahar). Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling 

utama. Jamaah haji yang tidak melaksanakan Wukuf di Arafah berarti 

tidak mengerjakan haji. 

Wukuf dilakukan setelah khutbah dan shalat jama’ qasar 

taqdim Dhuhur dan Asar. Wukuf dapat dilaksanakn dengan berjamaah 

atau sendiri-sendiri. Selama Wukuf memperbanyak Zikir, istighfar dan 

do.a, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wukuf tidak disyaratkan 

suci dari hadastbesar atau kecil. Karena itu wanita yang sering haid 

atau nifas boleh melakukan wukuf. Wukuf dilaksanakan di kemah 

yang telah disediakan bagi jamaah haji. Bagi jamaah haji yang sakit 

dan tidak bisa berada dikemah pelaksanaan wukufnya dilakukan 

dengam pelayanan khusus.  
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3) Mabit di Muzdalifah 

Menurut sebagai besar Ulama mabit di Muzdalifah hukumnya 

wajib. Sebagian Ulama yang lain menyatakan sunat. Bagi yang tiba di 

Muzdalifah sebelum tengah malam harus menunggu sampai lewat 

tengah malam. Pada saat mabit hendaknya bertalbiyah, berzikir, 

beristighfar, berdo’a atau membaca AI-Qur’an selanjutnya mencari 

kerikil sebanyak 7 butir atau 49 butir atau 70 butir. Kerikil dapat 

diambil dari mana saja, namun disunatkan dari Muzdalifah. Jamaah 

haji yang tidak melakukan mabit di Muzdalifah diwajibkan membayar 

dam. Bagi jamaah haji yang tidak mabit karena udzur syar’i seperti 

sakit, mengurus orang sakit, tersesat jalan dan lain sebagainya tidak 

diwajib-kan membayar dam. 

4) Mabit di Mina 

Hukum mabit di Mina menurut jumhur Ulama adalah wajib. 

Sebagaian Ulama mengatakan sunat. Bagi jamaah yang meninggalkan 

mabit wajib membayar dam atau fidiyah. Waktu mabit yaitu malam 

tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah bagi nafar awal dengan meninggalkan 

Mina sebelum terbenam matahari dan tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah 

bagi nafar tsani. 

Tempat mabit bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah 

di Harratul Lisan. Harratul Lisan merupakan wilayah pengembangan 

Mina yang secara hukum dianggap sah sebagai tempat Mabit. 

Pengembangan wilayah Mina adalah keharusan yang dianggap sama 
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dengan  pengembangan Masijidil Haram dan Masjid Nabawi. Sejak 

tahun 1984 pemerintah Arab Saudi telah menetapkan Harratul Lisan 

sebagai tempat mabit. 

Tahun 2001 pengembangan wilayah mabit hingga sampai 

Muzdalifah yang dikenal dengan nama Mina jadid (Mina Baru). 

Hukum Mabit di Mina Jadid sah karena kemahnya bersambung, sesuai 

dengan fatwa Mufti Makkah dan Hasil Keputusan Muzdalifah Ulama 

Tentang Mabit di luar Kawasan Mina, tangaal 10 Januari 2001. 

5) Melontar jamrah Ula, Wustha dan Aqabah. 

Lontar Jamrah ialah melontar jamrah Ula, Wustha dan Aqabah 

dengan batu kerikil yang mengenai marma dan masuk ke dalam 

lubamg marma. Melontar jamrah dilakukan pada hari Nahr dan hari 

tasyrik. Hukum melontar jamrah adalah wajib, apabila tidak 

dilaksanakan dikenakan dam atau fidyah. Tata cara melontar Jamarat: 

a. Kerikil mengenai dinding Mama (tembok) dan masuk lubang. 

b. Melontar dengan kerikil satu persatu jika melontar dengan 7 (tujuh) 

butir sekaligus, maka tetap dihitung satu kali lontara. 

c. Melontar jamarat dengan urutan yang benar yaitu mulai dengan 

jumrah Ula, Wusha dan terakhir Aqabah. 

1) Waktu Melontar 

a) Pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah hanya melontar jamrah 

Aqabah saja. Waktu afdalnya adalah setelah terbit matahari. Waktu 

iktihar (memilih) selepas dhuhur sampai terbenam matahari. Waktu 
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jawaz (diperbolehkan) adalah mulai lewat tengah malam tanggal 10 

Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 11 Dzulhijjah, bagi yang 

belum dapat melaksanakan pada waktu jawaz tersebut dapat 

melaksanakannya sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 

Dzulhijjah dengan niat qodha. 

b) Pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga 

jamarat: Ula, Wusha dan Aqabah. Waktunya sebagai berikut: 

1) Waktu afdhal (ulama) ba’da zawal (setelah tergelincir matahari). 

2) Waktu iktihar (memilih) sore samapai malam hari. 

3) Waktu jawaz (diperbolehkan) yaitu selain waktu afdhal dan iktihar 

yang dimulai dari terbit fajar hari bersangkutan. 

4) Bagi jamaah yang memilih nafar awal melontar jamaah tanggal 11 

dan 12 Dzulhijjah. Sedangkan bagi jamaah yang memilih nafartsani  

melontar jamrah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 

5) Untuk menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan serta 

ketertiban melontar jamrah. Kementerian Haji Arab Saudi telah 

mengatur jadwal waktu melontar bagi jamaah haji setiap Negara. 

Jadwal melontar jamrah bagi jamaah haji Asia Tenggara termasuk 

Indonesia, sebagai berikut: 

a) Melontar jamrah Aqabah pada hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah 

dilakukan Iewat tengah malam sampai dengan pukul 05.00 pagi, 

atau pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00 WAS. 
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b) Melontar jamrah Ula, Wustha dan Aqobah pada Hari 

Tasyriqmelontar antara pukul 06.30 s.d pukul 24.00 malam hari. 

c) Melontar jamrah Ula, Wustha, dan Aqobah pada Hari Tasyriq 

tanggal 12 Dzulhijjah, dilakukan dengan cara memilih waktu 

antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 (bagi jamaah 

haji yang mengambil Nafar awal) atau dilakukan pada sore hari 

antar pukul 17.00 sampai dengan 24.00 malam (bagi yang nafar 

tsani). 

d) Melontar jamrah Ula, Wustha dan Aqabah pada Hari Tasyriq 

tanggal 13 Dzulhijjah, dilakukan antara pukul 06.00 pagi s.d 

pukul 12.00 siang atau oukul 14.30 s.d 17.00 sore (bagi jamaah 

haji yang mengambil nafar tsani). Melontar jamrah dapat 

dilakukan kapan saja, selama masih dalam hari-hari Tasyriq. 

Hal itu dimaksudkan untuk keselamatan dan kenyamanan 

jamaah haji. 

6) Tahallul 

Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dilakukan 

(dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang pada 

waktu berihram haji. Tahallul ada 2 (dua) macam: 

a) Tahallul Awal ialah keadaan seseorang yang telah melakukan dua 

diantara tiga perbuatan yaitu: 

(a) Melontar jamrah Aqabah kemudian memotong rambut atau 

bercukur, atau 
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(b) Tawaf ifadah dan sa’i kemudian memotong rambut atau 

bercukur, sesudah tahallul awal seseorang boleh berganti 

pakaian bisa dan memakai wangi-wangian, dan boleh 

mengerjakan semua yang dilarang selama ihram, akan tetapi 

masih dilarang bersetubuh dan bercembu rayu dengan isteri atau 

suami. 

b) Tahallul Tsani ialah keadaan seseorang yang telah melakukan tiga 

perbuatan yaitu: melontar jamrah Aqabah, memotong rambut atau 

bercukur dan tawaf ifadah serta sa’i. Sesudah tahallul tsani seorang 

jamaah boleh bersetubuh dengan suami atau isteri.
25

 

7) Tawaf Wada’(bagi yang akan meninggalkan Makkah). 

Tawaf wada’ merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah. 

Hukumnya adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan 

Makkah. Bagi jamaah haji yang tidak mengerjakan tawaf wada’tanpa 

udzur syar’i diwajibkan membayar dam (menyembelih seekor 

kambing). Sedangkan waktu pelaksanaannya menjelang meninggalkan 

Mekkah. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas dan jamaah sakit 

tidak di wajibkan tawaf wada’. Penghormatan akhir kepada Baitullah 

cukup dengan memandangnya dari pintu Masjid Haram. Apabila 

keberangkatannya tidak dapat ditunda atau karena ada alasan lain yang 

bisa diterima syara’. Maka sebagai Ulama memebolehkan 

meninggalkan Makkah tanpa tawaf wada’. Kewjiban tawaf wada’ 

dianggap sudah masuk dalam tawaf ifadah atau tawaf sunat lainnya. 

                                                             
25

 Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur (BP.MAA) Pekanbaru Divisi Imarah, Fiqih 

Haji,,6-15. 



27 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat 

posisi dari penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan, Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan 

Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru, oleh saudara Surayadi, jurusan Manajemen Dakwah pada tahun 

2011. Dimana pada Skripsinya, beliau membahas dan memfokuskan tentang 

pelaksanaan bimbingan man asik haji terhadap calon jamaah haji pada 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2010. 

Selanjutnya, Skripsi yang berjudul Sistem Rekrutmen Pembimbing 

Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, oleh Saudari Permaini 

jurusan Manajemen Dakwah dengan nomor skripsi 63MD. Pada tulisannya 

beliau membahas pada sistem rekrutmen pembimbing ibadah haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

Sedangkan penelitian yang penulis buat ini, membahas tentang 

bagaimana strategi bimbingan manasik haji di Kementerian Agama 

Labuhanbatu Selatan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi 

calon jamaah haji. 
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting.26 

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai 

tahapan dibawah ini: 

Pertama, Perumusan strategi, yang termasuk didalam perumusan 

strategi ini adalah pengembangan tujuan Strategi Bimbingan Manasik Haji 

yang dilakukan oleh Kementrian Agama Labuhanbatu Selatan, Sumatera 

Utara. Penyusunan strategi ditentukan oleh misi yang komprehensif dan tegas 

sehingga memberikan kejelasan mengenai kemana organisasi berjalan untuk 

mencapai tujuan-tujuanya di masa depan. Penyusunan strategi erat kaitannya 

dengan kelompok kerja yang dibentuk dan inventarisasi kegiatan (fasilitas 

fisik dan sumber daya manusia, pendanaan, program dan pengembangan) 

sesuai jenis kegiatan.  

Dalam perencanaan strategik, beberapa pertanyaan dasar yang harus 

dijawab perusahaan adalah: 

1. Apa yang akan perusahaan kerjakan dan untuk siapa hal itu dikerjakan? 

2. Tujuan apa yang ingin di capai perusahaan? 

3. Bagaimana perusahaan mengelola aktivitas organisasi supaya dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Kedua,Implementasi strategi, artinya menciptakan struktur organisasi 

dalam melaksanakan strategi bimbingan manasik haji. Tahapan ini merupakan 

tahapan yang kritis karena banyak organisasi mampu menyusun perumusan 
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strategi yang baik namun tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik. 

Implementasi adalah proses ketika suatu rencana di realisasikan. Implementasi 

membutuhkan keterampilan manajerial yang berbeda dengan proses perumusan 

strategi. Implementasi strategi juga sering disebut tindakan dalam strategi, karena 

implementasi juga berarti aktivitas untuk mengubah strategi yang telah 

dirumuskan menjadi tindakan. 

Ketiga, Evaluasi Strategi, merupakan proses yang dilakukan untuk 

memastikan apakah tindakan Strategi Bimbingan Manasik Haji yang dilakukan 

oleh Kementrian Agama Labuhanbatu Selatan sudah sesuai dengan perumusan 

strategi yang telah dibuat atau di tetapkan. adapun aktivitas mendasar untuk 

mengevaluasi strategi adalah: 

1. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. 

Faktor perubahan eksternal seperti tindakan yang dilakukan, perubahan yang 

ada akan menjadi suatu hambatan dalam mencapai tujuan, begitu pula dengan 

faktor internal yang diantaranya strategi yang tidak efektif atau aktivitas 

implementasi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan 

dicapai. 

2. Mengatur prestasi (membandingkan yang diharapkan denga kenyataan), 

menyelidiki penyimpangadari rencana, mengevaluasi prestasi individual dan 

menyimak kemajuan yang dibuat kearah penyampaian sasaran yang 

dinyatakan.   

3. Mengabil tindakan korektif. Tindakan korektif diperlukan bila tindakan 

korektif sesuai dengan yang dibayangkan semula atau pencapaian yang 

direncanakan, maka disitulah tindakan korektif diperlukan. 
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Kerangka pemikiran penelitian ini juga dapat dilihat dari bagan sebagai 

berikut. 
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