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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori  

1.  Pengelolaan  

Pengelolaan yang merupakan pelaksana dari kegiatan manajemen, 

kegiatan dalam manajemen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

manajemen lainnya dan saling berkesinambungan antara satu dengan yang 

lain. Kegiatan manajemen sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang-

orang tertentu, melainkan oleh kesatuan dari seluruh anggota organisasi. itu 

sebabnya kata manajemen dalam pengertian sebagai pengelola tidak bisa 

ditujukan hanya kepada satu orang. Istilah manajemen  yaitu yang berasal 

dari kata to manage, yang diartikan dengan mengendalikan, menangani, 

atau mengelola untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk 

bekerja.
12

   

Menurut GR. Teryy, pengelolaan (manajemen) diartikan sebagai 

proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai 

sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya.
13

 Sejalan dengan terry james A.F Stoner dalam T. Hani 

handoko juga mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, 

                                                             
12

 M Ali Zasri, Dasar-Dasar Manejemen , 1. 

13
 Terry George R, Asas-Asas Manajemen ( Bandung: Penerbit  Alumni, 2006), 4.  
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pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan upaya (usaha-usaha) 

anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 
14

 

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari empat dasar fungsi 

manajerial maka perencanaan di defenisikan sebagai suatu proses 

menetapkan tujuan dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. 
15

 

perencanaan di kaitkan dengan tujuan dan bagaimana cara terbaik untuk 

mencapai tujuan tersebut maka di perlukanlah sebuah penetapan yang 

berkiatan dengan hal-hal yang akan dicapai, apa yang harus dilakukan, 

kapan, bagaimana , dan oleh siapa.   

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahapan 

dasar perencanaan yang meliputi: 
16

 

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, perencanaan dimulai 

dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan 

organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan  tujuan yang jelas maka 

organisasi  akan menggunakan sumber daya-sumber daya yang tidak 

efektif .  

                                                             
14 Handoko T Hani, Manajemen ( Yogyakarta: BPFE Yogjakarta, 2003), 2.  

15
 Hayani Nurahmi, Pengantar Manajemen (Pekanbaru: Benteng Media, 2014), 32.  

16 Hayani Nurahmi, Pengantar Manajemen, 9.  
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2. Merumuskan keadaaan saat ini, pemahaman tentang posisi organisasi 

dari tujuan yang hendak dicapai dan sumberdaya –sumberdaya yang 

tersedia untuk pencapaian tujuan yang hendak dicapai adalah sangat 

penting, karena tujuan dan rencana yang menyangkut waktu yang akan 

datang. Hanya dengan menganalisis kondisi organisasi saat ini, rencana 

dapat di rumuskan dengan menggambarkan rencana kegiatan 

selanjutnya. Tahap ini memerlukan informasi terutama keuangan dan 

data statistik yang didapatkan dari komunikasi di dalam organisasi.  

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan 

dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu di identifikasi 

untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh 

karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern 

yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau mungkin 

menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, 

masalah, dan kesepakatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu 

yang akan mendatang adalah bagian dari esensi dari proses perencanaan  

4. Mengembangkan serangkaian kegiatan. Tahap akhir dari proses 

perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk 

mencapai tujuan, evaluasi alternatif tersebut dan pemilihan alternatif 

terbaik diantara alternatif-alternatif yang ada pada pencapaian tujuan. 

Dalam pengelolaan pariwisata maka di butuhkannya perencanaan yang 

menyeluruh dan konprensif, Pada umumnya semua pihak menyadari, bahwa 

pariwisata harus dikembangkan dan dikelola secara terkendali. Terintegrasi 
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dan berkesinambungan berdasarkan rencana yang matang.  secara umum 

dikenal tiga kategori perencanaan, yaitu jangka pendek, menengah dan 

panjang. Rencana jangka pendek biasanya berisi program pelaksanaan untuk 

kurun waktu lima tahun. Jadi program jangka pendek merupakan salah satu 

penggalan pelaksanaan dari rencana jangka panjang. Sedangkan jangka 

menengah biasanya berisi berbagai hal strategis yang akan di perkirakan akan 

terjadi dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Hal strategis itu baik 

yang berupa peluang yang harus di manfaatkan maupun kendala yang 

mungkin harus dihadapi. Sedangkan rencana jangka panjang biasanya berisi 

gagasan dan kebijaksanaan yang menyeluruh mengenai tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 sampai 25 tahun yang akan datang. 

17
 

b. Pengorganisasian(organizing) 

Pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas 

manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, 

,fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan 

terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dalam mencapai tujuan 

yang ditentukan sebelumnya.
18

 Pengorganisasian merupakan langkah 

kedua dalam fungsi manjemen. Hasil pengorganisasian adalah suatu 

situasi dimana organisasi dapat digerakkan menjadi satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
19

 

                                                             
17 Mappi Sammeng Andi, Cakrawala Pariwisata, 274. 

18
 Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen ( Bandung: Alfabeta, 2014), 16.  

19 Ranupanjho,Heidjrcrahman,Manajemen Personalia ( Yogyakarta: Bpfe, 1984), 53.  
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Dalam pengorganisasian perlu adanya tangung jawab yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki setiap anggotanya, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-zumar ayat 39 :  

                         

Artinya :“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 

Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan 

mengetahui”20 

  

Ada beberapa pola yang sering digunakan di dalam organisasi 

menurut hubungan kerja dalam stuktur organisasi, lalu lintas wewenang 

dan tangung jawab sehingga bentuk-bentuk organisasi dapat di bedakan 

menjadi: 
21

 

1. Organisasi garis, bentuk organisasi ini diciptakan oleh hendry fayol 

dimana bentuk organisasi ini paling tua dan sederhana. Dan wewenang 

pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan. Bawahan bertangung 

jawab langsung pada atasan. Pola organisasi garis ini cocok di terapkan 

pada organisasi yang sederhana dan memiliki jumlah karyawan yang 

sedikit dan belum ada spesialisasi.  

2. Organisasi fungsional, bentuk organisasi ini dibuat oleh FW Taylor, 

struktur organisasi yang penyusunannya didasarkan atas fungsi-fungsi 

yang ada di dalam organisasi dan bawahan tidak hanya bertangung 

jawab pada satu atasan saja. Pimpinan mempunyai wewenang pada 

                                                             
20 DEPAG, RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, 458. 

21
 Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 133.  
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satuan-satuan organisasi di bawahnya selama masih menyangkut bidang 

kerjanya. 
22

 

3. Organisasi garis dan staff,  bentuk organisasi ini dibuat oleh Harington 

Emerson,  pada umumnya banyak di pakai oleh organisasi besar, daerah 

kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka 

ragam. Organisasi garis dan staff ini langsung memberikan wewenang 

kepada pimpinan untuk memberi komando kepada bawahan . dan dalam 

hal ini pemimpin di bantu oleh staff dalam pelaksanaan tugasnya.  

4. Organisasi staff dan fungsional, merupakan campuran dari bentuk 

organisasi fungsional, garis dan staff  

c. Pelaksanaan ( actuating) 

Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk 

menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah 

di tetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi yang paling penting karena hal 

ini berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Dan seorang 

pemimpin dianggap berhasil apabila “ powernya mampu menggerakkan 

bawahannya”. Hal ini memang benar, karena apabila bawahan yang 

memiliki kemampuan bekerja tetapi tidak memiliki kemauan (motivasi) 

untuk bekerja sama , maka yang akan timbul adalah kesulitan mengajak 

serta menyuruh untuk bekerja dengan baik. 
23

 ada beberapa teori mengenai 

motivasi, motivasi kerja dan motivasi organisasi. 

  

                                                             
22

 Irene Diana Sari Wijayanti, Manajemen ( Jogyakarta: Mitra Cendikia Press), 25.  

23
 Irene Diana Sari Wijayanti, Manajemen, 30.  
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1.  Teori abraham H maslow  

Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki 

kebutuhan dalam hidupnya dan kebutuhan tersebut terdiri dari 

kebutuhan fisik, kebutuhan psikologi, dan kebutuhan manusia yang 

mengandung unsur bertingkat atau memiliki hirarki dari kebutuhan 

yang rendah sampai kepada priorotas yang tinggi, adapun kebutuhan itu 

adalah: 
24

 

a. Kebutuhan fisikologikal, adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi 

untuk mempertahankan hidup misalnya: oksigen, makanan, 

minuman, dan istirahat.  

b. Kebutuhan akan keamanan, adalah kebutuhan atas dasar 

perlindungan dari pihak lain, sehingga individu tidak khawatir 

dalam melaksanakan tugasnya  

c. Kebutuhan akan penghargaan, mencakup kebutuhan untuk 

mencapau kepercayaan diri, prestasi,kompetensi, pengetahuan, 

penghargaan diri dsb. Kebutuhan pokok akan penghargaan ini, 

apabila di manfaatkan secara tepat dapat menyebabkan timbulnya 

kinerja keorganisasian yang luar biasa.  

d. Kebutuhan untuk merealisasikan diri, yakni senantiasa percaya pada 

diri sendiri dengan kemampuan yang ia miliki  

 

 

                                                             
24

 Winardi, Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002), 11. 
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2. Teori Fredrick 

Menurut hasil penelitian Harzberg, ada tiga hal penting yang 

harus diperhatikan dalam memotivasi bawahan yaitu: 

a. Hal- hal yang mendorong individu yaitu pekerjaan yang menantang 

yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung jawab, 

kemajuan, dapat menikmati pekerjaan itu sendiri dan adanya 

pengakuan atas semua itu.  

b. Hal- hal yang mengecewakan individu terutama pada faktor yang 

bersifat embel- embel saja dalam pekerjaan, peraturan pekerjaan, 

penerangan, istirahat, dan lain yang sejenisnya.  

c. Individu akan kecewa apabila peluang untuk berprestasi terbatas. 

Mereka akan merasa sensitif pada lingkungannya serta mulai 

mencari kesalahan.   

Pelaksanaan merupakan suatu rencana melibatkan semua pihak ( 

pemerintah dan swasta) keterlibatan semua pihak itu lebih diperlukan untuk 

pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata, karena karakter pariwisata 

yang lintas sektoral dan disiplin ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu penting 

sekali adanya suatu pedoman mengenai bagaimana cara melaksanakan 

kebijakan dan strategi secara esensial dikemukakan dalam rencana. Itulah 

sebabnya cara-cara pelaksaaan harus mendapat perhatian selama proses 

formulasi kebijakan dan strategi yang di tuangkan dalam rencana . dengan 

melakukan itu maka akan terjamin bahwa sasaran-sasaran yang tercantum 

dalam rencana akan di laksanakan dengan baik. Dalam kaitan ini semakin 
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luas di praktekkannya pembuatan pedoman pelaksanaan yang akan dijadikan 

sebagai pengangan bagi aparatur pemerintah mengenai prosedur dan cara-

cara pelaksanaan suatu terencana. 
25

 

d. Pengawasan (controlling)  

Pengawasan merupakan fungsi yang paling penting, pengawasan 

bukan merupakan keinginan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi 

pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan 

demi tercapainya tujuan yang telah di tetapkan.  

Secara umum, tujuan dari pengawasan adalah memastikan 

pekerjaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, 

menciptakan kondisi agar karywan bertangung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaan , mengadakan koreksi terhadap kegagalan 

yang timbul, dan memberi jalan keluar atas suatu kesalahan. 

Pengawasan merupakan bagian integral dari rencana dan pelaksanaan 

pengembangan pariwisata. Dalam melakukan pengawasan beberapa 

hal perlu di pantau. Perkembangan pelaksanaan program, khususnya 

program kerja atau target tahunan, harus di pantau secara 

berkesinambungan. Jumlah kedatangan wisatawan dan karakteristik 

kepariwisataan perlu juga dicatat untuk mengetahui apakah sasaran-

sasaran (jumlah dan sumber wisatawan) dapat dicapai atau perlu 

diakannya revisi/ penyesuaian. Pengawasan merupakan kegiatan 

lanjutan yang dituangkan di dalam perencanaan, pengorganisasian, 

                                                             
25 Mappi Sammeng Andi, Cakrawala Pariwisata,  277. 
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pelaksanaan.
26

 Dengan kata lain pengawasan dilakukan apabila ketiga 

fungsi diatas sudah di jalankan. Secara umum, tujuan dari pengawasan 

adalah memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, mencegah 

adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar karyawan bertangung 

jawab dalam melaksankan pekerjaan , mengadakan koreksi terhadap 

kegagalan yang timbul serta memberikan jalan keluar atas suatu 

kesalahan.  

Pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-

hal berikut ini:
27

 

a. Jalur/ urutan-urutan (routing) agar pengawasan efektif dan efesien, 

seorang harus dapat menetapkan jalur atau cara untuk mengetahui 

dimana sering terjadi kesalahan.  

b. Penetapan waktu (schedulling) seorang manajer yang melakukan 

pengawasan harus dapat menetapkan kapan sebaiknya tugas 

pengawasan itu dilakukan. Pengawasan yang terjadwal kadang- kadang 

kurang efisien dalam menemukan kesalahan karena orang-orang telah 

terlebih dahulu bersiap-siap untuk menyembunyikan kesalahan yang 

dilakukan. Kadang-kadang pengawasan dilakukan secara mendadak 

lebih berguna dibandingkan dengan pengawasan yang terjadwal  

c. Perintah pelaksanaan (dispatching)  dispatching merupakan prinsip 

pengawasan berupa perintah pelaksaan terhadap suatu pekerjaan dengan 

tujuan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. 

                                                             
26 Andi Mappi Sammeng, Cakrawala Pariwisata, 291.  

27
Ismail, Shalihin, Pengantar Manajemen, ( Jakarta: Erlangga, 2000), 86  
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Melalui perintah ini, dapat di hidari suatu pekerjaan yang terkatung-

katung sehingga dapat diidentifikasi siapa yang berbuat salah 

d. Tindak lanjut (follow up).  Jika seorang pimpinan telah dapat 

menemukan kesalahan maka dia harus mencari jalan keluar atas 

kesalahan itu. Dia bisa memberi peringatan pada bawahan yang tidak 

sengaja berbuat salah atau memberikan hukuman pada bawahan yang 

sengaja berbuat salah. Selain itu, pimpinan harus dapat memberi 

petunjuk pada bawahan agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. 

Menurut William H. Newman dalam pengantar manajemen pengawasan 

yang baik harus sesuai dengan sikap dan kebutuhan organisasi. oleh 

karena itu, perlu di perhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di mana 

pengawasan tersebut dilakukan. Selain itu, pengawasan yang baik harus 

ekonomis dari segi biaya dan mampu menjamin adanya tindakan 

perbaikan. Oleh karena itu perlu di persiapkan langkah-langkah 

sebelum pelaksanaan pengawasan, seperti rencana dan pola/ tata 

organisasi.  

2.  Wisata Keagamaan  

Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara ke suatu 

tujuan atau tempat tinggalnya maupun tempat kerjanya yang biasa, serta 

segala aktivitas yang mereka lakukan di tempat tujuan tersebut, dan 

kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya 

merupakan bagian dari pariwisata. 
28

 Wisata agama atau wisata ziarah atau 

                                                             
28

 Yoeti Oka, Pariwisata Budaya ( Jakarta: Malta Printindo, 2006), 12. 
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sering disebut dengan wisata pilgrim adalah jenis wisata yang dilakukan 

untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Sedangkan 

pendit menyatakan bahwa wisata pilgrim adalah jenis wisata yang sedikit 

banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat-istiadat dan kepercayaan 

umat atau kelompok dalam masyarakat.
29

 

Di dalam kamus bahasa arab pariwisata disebut dengan istilah 

rihlah yang artinya berpergian atau melakukan perjalanan khusus, serta 

bersenang-senang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. 

Kata rihlah juga telah di singung di dalam al-qur`an sebagai lambang 

rutinitas orang quraisy yang biasanya melakukan perjalanan di musim 

dingin dan musim panas. Di dalam islam wisata agama  di wujudkan dalam 

hal perjalanan spiritual tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan 

ajaran agama.  

Wisata agama adalah perjalanan yang dilakukan untuk 

meningkatkan amalan agama dan yang dilakukan untuk melihat atau 

menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Wisata agama sebagai bagian 

aktivitas yang mampu menawarkan wisata baik pada objek dan daya tarik 

wisata (ODTW) bernuansa agama maupun umum, mampu menggugah 

kesadaran masyarakat akan ke Maha Kuasaan Allah SWT dan kesadaran 

agama. Wisata agama adalah jenis wisata yang sedikit banyak dikaitkan 

dengan agama, sejarah, adat istiadat, kepercayaan umat atau kelompok 

dalam masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang perorangan atau 

                                                             
29

 Sukayat Tata, Manajemen Haji, Umrah Dan Wisata Agama, 30.  
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rombongan ke tempat-tempat suci, kemakam orang-orang besar dan 

pemimpin yang diagungkan. 
30

 

Adapun maksud atau motivasi utama wisata keagamaan adalah 

untuk melakukan perjalanan kunjungan ke suatu tempat untuk melakukan 

hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Lebih  dari itu wisata agama 

dapat pula menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan, serta 

ketaqwaan. Maka adapun ayat yang berkaitan dengan perjalanan 

dijelaskan di dalam al-quran dalam surat Al-Ankabut ayat 20: 

                  

                 

 

Artinya: “ Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 

kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.
31

 

 

Surat Al-Ankabut ayat 20 ini menjelaskan tentang bahwa manusia 

perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan tentang aneka peninggalan 

sejarah dan kebudayaan manusia, hal tersebut agar menyadarkan manusia 

bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana dan segala sesuatu yang 

dikerjakan di dunia akan di minta pertangung jawaban di hadapan Allah.  

Wisata agama yang dimaksud disini lebih mengarah kepada 

warisan budaya Islam yaitu berupa masjid yang merupakan tempat 

peribadatan umat islam yang layak di jaga, di rawat atau dilestarikan umat 

                                                             
30

 Sukayat Tata, Manajemen Haji, Umrah Dan Wisata Agama, 30.  

31
 DEPAG, RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, 360. 
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islam. Diantara warisan yang berupa bangunan masjid, ada yang menonjol 

dari segi kesejarahannya, adapula yang dikenal dari segi keindahan 

arsiteksturnya. Ada yang berarsitekstur modern dan tradisional hal tersebut 

tidak menjadi masalah selama masjid tersebut digunakan untuk tempat 

shalat, karena setiap zaman memiliki keunikan tersendiri, dan setiap 

daerah memiliki budayanya sendiri. Yang penting fungsi masjid sebagai 

tempat ibadah tidak pernah bergeser dari esensinya.  adapun hukum dan 

fungsi wisata agama Secara umum adapun hukum wisata dalam Islam 

terbagi menjadi empat diantaranya
32

: 

1. Wisata yang diperbolehkan (mubah) wisata ini dilakukan untuk 

mendapatkan hiburan, kegembiraan, kesenangan jiwa. Dan wisata ini 

mensyaratkan dua hal penting: pertama, seorag muslim harus mampu 

menampakkan identitas keislamannya. Kedua, dia tidak berpartisipasi 

dalam perkumpulan-perkumpulan maksiat 

2. Wisata yang dibenci (makruh), yaitu wisata yang tidak mempunyai 

tujuan syar`I dan dilakukan untuk mencari hiburan dan kesengan 

belaka. Contohnya berpergian ke negara-negara yang di dalamnya 

tersebar berbagai kerusakan  

3. Wisata yang di haramkan, yaitu wisata yang terlarang karena sesuatu 

yang bersifat eksternal, diantaranya yaitu: a. Wisata yang dilakukan 

dengan tujuan bermaksiat, mengubah paradigma tentang yang di 

haramkan Allah, serta menenggelamkan diri kedalam berbagai 

                                                             
32

 Salim Fahad Bahamam, Panduan Wisata Muslim (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 

10. 
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kemaksiatan dan kekejian, baik yang nampak maupun yang 

tersembunyi b. Aktivitas berpergian yang dilakukan untuk berpartisiasi 

bersama orang-orang kafir dalam hari raya-hari raya dan perayaan 

agama mereka.  c. Wisata yang mempersempit ruang hak-hak hamba 

Allah, semisalnya hak kedua orang tua atau istri. Atau misalnya ketika 

sejumlah biaya berpergian membuat seseorang menunda membayar 

utang, padahal dia harus menunaikannya d. Apabila aktivitas 

berpergian dilakukan dengan melanggar perintah-perintah kedua orang 

tua yang melarangnya berpergian  

4. Wisata yang dianjurkan ( mustahabbah), wisata yang dianjurkan ini 

terdapat beberapa kondisi a. Dilakukan dalam rangka berdakwah 

kepada Allah SWT b.  Apabila di lakukan demi mengambil pelajaran 

dengan jalan merenungkan tanda-tanda alam (sunatullah) yang 

merefleksikan kebesaran Allah. Atau melakukan perjalanan untuk 

mengamati nasib-nasib bangsa terdahulu ,dan apa yang menimpa 

mereka di sebabkan dosa-dosa mereka. Dengan demikian wisatawan 

dapat menyaksikkan jejak kekuasaan Allah SWT dengan begitu dia 

bisa berhenti melakkukan kemaksiatan-kemaksiatan. Melakukan 

wisata seperti itu harus di barengi dengan renungan atau kontemplasi 

terhadap kisah-kisah orang terdahulu.  

Jadi wisata mustahabbah adalah wisata yang dianjurkan  

walaupun kita tahu, tidak ada perintah atau ajuran dari Nabi Saw, untuk 

mengistimewakan suatu bangunan mesjid tertentu kecuali tiga masjid 
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Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Dan Masjidil Aqsah. Namun tidak 

ada salahnya kita menyegaja mengunjungi masjid-masjid tertentu asal 

diniatkan untuk beribdah maupun untuk sekedar menghargai nilai 

historisnya maupun hanya menyukai keindahannya
33

.  

Satu hal yang mesti dipahami dan direalisasikan oleh umat Islam 

terutama pengurus masjid dan mushalla di dalam kehidupan sehari-hari 

bahwa masjid tidak hanya berfungsi untuk tempat shalat saja, tetapi 

berbagi aktivitas dalam kehidupan umat, seharusnya di awali dari masjid. 

34
 Masjid juga merupakan media untuk melatih mental spiritual manusia 

dalam arti sebagai transformasi ilmu dan juga sosial dan sebagai 

transformasi ilmu, maka masjid seharusnya mesti dijadikan sebagi media 

informasi dan konfirmasi.  

Tidak hanya itu masjid juga sebagai tempat beramal dan 

berinteraksi sosial, hal tersebut dapat dilihat dari shalat berjamaah yang di 

laksanakan dimasjid lebih banyak menghasilkan pahala. Selain sebagai 

pusat keagamaan masjid juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam
35

. 

pada masa Rasullah masih hidup, masjid telah benar-benar di fungsikan 

sebagai pusat kebudayaan, dimana persoalan-persoalan politik, perang dan 

peran sosial lainnya seperti bermusyawarah di laksanakan dengan berawal 

dari masjid. maka fungsi masjid tersebut harus dilaksanakan dengan 

sebagai mana mestinya  

                                                             
33

 Bawazir Tohir, Panduan Praktis Wisata Syariah(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 

2013), 68. 
34

 M Ali Zasri Dkk, Etika Manajemen Masjid ( Solo: Pustaka Iltizam, 2014), 66.  
35

 Sidi Gazalba, Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam ( Jakarta: Bulan Bintang, 

1982), 93.  
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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,  fungsi dan kegiatan Masjid Dian Al-Mahri sebagai 

objek wisata rohani, jakarta 2008 karya Humaidin Al-Ayubi H skipsi ini 

membahas tentang bagaimana fungsi dan kegiatan Masjid Dian Al Mahri 

dalam mengembangkan objek wisata rohani, sekaligus sebagai pusat 

kegiatan Islam yang mencakup beberapa aspek diantaranya dakwah, 

ibadah, sosial, budaya, dan ekonomi. 
36

 

Kedua, strategi pengembangan objek dan daya tarik wisata religi 

( studi kasus makam Mbah Mudzakir Sayung Semak). Semarang 2015 

karya Siti Fatimah Skripsi ini membahas tentang bagimana strategi 

pengembangan objek dan daya tarik wisata religi di makam Mudzakir 

Sayung Semak serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam mengembangkan objek dan daya tarik wisata religi di 

makam Mbah Mudzakir. 
37

 

Ketiga, peran dinas pariwisata rokan hulu dalam menjadikan 

masjid agung islamic centre pasir pangaraian sebagai tempat tujuan wisata 

                                                             
36

Humaidin Al-Ayubi H, Fungsi Dan Kegiatan Masjid Dian Al-Mahri Sebagai Objek 

Wisata Rohani, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah,  

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). 
37 Siti Fatimah,  Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di 

Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak), (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). 
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agama. Pekanbaru 2018 karya Devyana Simamora skripsi ini membahas 

tentang apa saja peran dinas pariwisata rokan hulu dalam menjadikan 

masjid agung isalamic centre sebagai tempat tujuan wisata agama  yang 

meliputi merumuskan kebijkan teknis, penyediaan sarana dan prasarana, 

perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta program kejasama 

kemitraan dan pengelolaan urusan ketatalaksanaan. 
38

 

Dari berbagai penelitian diatas yang membedakan dengan 

penelitian yang lain adalah fokus dan letak lokasi penelitian. Dalam 

penelitian ini, penulis lebih mengarahkan kepada Pengelolaan  Wisata 

Keagamaan Masjid Agung Islamic Center Pasir Pengaraian kab. Rokan 

Hulu. Penulis, memfokuskan bagaimana pengelolaan wisata keagamaan 

Masjid Agung  Islamic Center  dalam dengan menerapkan beberapa fungsi 

pengelolaan oleh karena itu penelitian ini berhak di lakukan. Dengan 

adanya pengelolaan yang baik maka hal tersebut akan berpengaruh pada 

peningkatan wisata agama di  Rokan hulu. 

C. Kerangka  pikir  

Kerangka pikiran pada dasarnya mengungkapkan alur berfikir 

peristiwa (fenomena) sosial yang telah di teliti secara logis dan rasional, 

sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang di teliti dalam 

“menjawab” atau menggambarkan masalah penelitian. 
39

 Kerangka 
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Devyana simamora, Peran Dinas Pariwisata Rokan Hulu Dalam 

Menjadikan Masjid Agung Isalamic Centre Sebagai Tempat Tujuan Wisata 

Agama (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah,  Universitas 

Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau , 2018). 
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 Hamidi, metode penelitian kualitatif (mlang : uum press, 2010), 107.  
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berfikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap sebuah gejala yang 

menjadi objek permasalahan dan kerangka befikir ini juga di susun 

berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.  

Kerangka pikir disebut juga dengan kerangka konseptual yang 

menjelaskan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah terindentifikasi dan hal tersebut digunakan untuk memecahkan 

masalah.  Dasar penelitian ini adalah menjelaskan Pengelolaan wisata 

Keagamaan Masjid Agung Islamic Pasir Pangaraian Kab Rokan Hulu. 

Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berfikir ini di jabarkan dalam bentuk 

bagan maka akan tampak seperti di bawah ini : 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

Dari kerangka fikir diatas, maka yang akan menjadi indikator-

indikatornya adalah sebagai berikut: 

1. Adanya planning (perencanaan) Pengelolaan wisata keagamaan  

Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu  

2. Adanya organizing ( pengorganisasian) pengelola wisata keagamaan    

Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu  

3. Adanya Actuating ( pelaksanaan) pengelola wisata keagamaan  Masjid 

Agung Islamic Centre Rokan Hulu  

4. Adanya controlling (pengawasan) pengelola wisata keagamaan  Masjid 

Agung Islamic Centre Rokan Hulu 

 


