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ABSTRAK 

Nama  : NAILISSA’DAH 

Jurusan : Manajemen Dakwah 

Judul :Analisis pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) 

Al-manar dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji. 

 

Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya jamaah haji yang 

mendaftarkan diri untuk bimbingan manasik haji dengan berbagai macam 

tingkatan jenjang pendidikan  Dan banyaaknya jamaaah yang sudah berusia lanjut. 

Penelitian ini dilakukan di KBIH Al-manar kota pekanbaru. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana analisis pelayanan kelompok bimbingan ibadah 

haji KBIH Al-manar dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji. Adapun 

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana pelayanan KBIH Al-manar 

dalam melaksanakan manasik haji.penelitian ini dilaksanakan pada bulan september-

desember 2019. Sedangkan tempat penelitiannya ialah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Al-Manar di jalan Duyung I No. 5, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan 

Damai, Kota Pekanbaru. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Subjek 

dalam penelitian ini adalah wakil ketua, jamaah haji, dan sekretaris KBIH Al-

manar berjumlah 5 (lima) orang. Objek penelitian ini adalah bagaimana pelayanan 

kelompok bimbingan ibadah haji KBIH Al-manar dalam penyelenggaraan 

bimbingan manasik haj. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Strategi KBIH 

Al-manar dalam memberikan pelyanan bimbingan manasik haji terhadap calon 

jamaah haji di KBIH Al-manar Kota Pekanbaru berdasarkan ciri-ciri pelayanan: 

pertama, ketepetan waktu dalam memberikan pelayanan kepada jamaah yang 

melaksanakan bimbingan mansik haji . Kedua, akurasi pelayanan kesesuaian 

pelaksanaan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ketiga 

kesopanan dan keramahan memberikan pelayanan dengan secara sikap sopan 

santun dan mudah tersenyum dan selalu ramah kepada jamaah dalam 

melakasanakan bimbingan manasik haji. Keempat  kemudahan memeberikan 

pelayanan dengan mudah dengan cara tidak memberikan pelayanan secara 

berbelit-belit kepada jamaah. Kelima kenyamanan memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan harapan jamaah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada 

jamaah. Keenam atribut pendukung memberikan pelayanan dengan melengkapi 

fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegitan bimbingan manasik haji 

seperti (infocus, microfon, dan lain sebagainya). 

 

Kata Kunci : pelayanan, kelompok bimbingan ibadah haji, bimbingan 

manasik haji. 
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ABSTRACT 

Name  : NAILISSA’DAH 

Major  : Da’wah Management 

Judul : Analysis of the services of the Al-manar pilgrimage guidance 

group (KBIH) Al-manar in organizing the Hajj rituals 

guidance. 

The background of this research is the number of pilgrims who register 

themselves for guidance of Hajj rituals with various levels of education and many 

elderly pilgrims. This research was conducted at KBIH Al-manar Pekanbaru City. 

The problem in this study is how to analyze the services of the KBIH Al-manar 

pilgrimage guidance group in organizing the Hajj rituals guidance. The purpose of 

this study is to examine how the services of KBIH Al-manar in carrying out the 

rituals of Hajj. This research was conducted in September-December 2019. While 

the research site is the Al-Manar Hajj Guidance Group (KBIH) Al-Manar on 

Duyung I Street No. 5, Ex. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru 

City. The research method is qualitative research. The subjects in this study were 

the deputy chairman, pilgrims, and KBIH Al-manar secretaries totaling 5 (five) 

people. The object of this study is how the KBIH Al-manar pilgrimage guidance 

group services in organizing Hajj manasik guidance. The data collection method 

is done through observation, interviews, documentation and analyzed 

qualitatively. KBIH Al-manar's strategy in providing Hajj ritual guidance services 

to prospective pilgrims at KBIH Al-manar Pekanbaru City based on service 

characteristics: first, the timeliness in providing services to pilgrims who carry out 

Hajj mansic guidance. Second, the accuracy of the service is in conformity with 

the implementation of the service with established service standards. Third, 

politeness and friendliness provide services in a manner that is polite and easy to 

smile and is always friendly to pilgrims in carrying out guidance on Hajj rituals. 

The fourth facility is giving out services easily by not providing convoluted 

services to worshipers. The five conveniences provide services in accordance with 

the expectations of pilgrims, and provide the best service to pilgrims. The six 

supporting attributes provide services by completing the facilities needed to 

support the pilgrimage guidance activities such as (infocus, microphones, etc.). 

 

Keywords: service, Hajj guidance group, Hajj ritual guidance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kata Haji secara estimologi artinya “menyengaja” atau “menyengaja untuk 

melaksanakan hal-hal yang di Agungkan” menurut istilah Haji berarti 

mengunjungi baitullah di Mekkah dengan niat menunaikan rukun diantara 

beberapa rukun islam, semata-mata karena Allah Swt. Dengan amalam-amalan, 

tempat dan waktu  yang sudah ditentukan di dalam Islam Ibadah haji merupakan 

rukun islam yang kelima, rukun haji adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam 

pelaksanaan Haji, jika tidak dilaksanakan, maka Haji seseorang tidak dianggap 

sah (batal). Seseorang dianggap telah melaksanakan haji, jika ia telah 

melaksanakan rukun haji; melaksanakan wukuf di Padang  Arafah pada waktunya 

( 9 Dzulhijah), niat ihram, thawaf keliling ka’bah, thawaf, sa’i dan Tahalul. Maka 

rukun Haji adalah sesuatu yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah haji 

dan tidak dapat ditinggalkan, baik di sengaja atau tidak disengaja juga tidak dapat 

diganti dengan dam atau lainnya. 
1
 

Kepada kaum muslimin Allah SWT menjanjikan syurga sebagai pahala 

bagi para haji mabrur. Sedangkan haji mabrur adalah suatu karunia yang tidak 

dapat dinilai dengan materi karena kandungan hikmahnya sangat luar biasa, maka 

inilah balasan yang pantas diberikan kepada haji mabrur. Dan tidak berlebihan 

jika dengan menunaikan ibadah haji, seorang muslim merasa telah 

menyempurnakan agamanya.
2
 

Berdasarkan undang-undang  Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan 

menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi,

                                                             
1
 Halimi Zuhdy, Sejarah Haji dan Manasik, ( Malang: Uin Maliki Press, 2015). Hal.20 

2
 Muhammad M. Basyuni, Redformasi Manajemen Haji, (Jakarta: FDK Press, 2008). 

Hal.1 



 

 
 

Transportasi, Pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lainnya yang 

diperlukan oleh calon jama’ah haji.
3
 

Penyelenggaraan ibadah haji pada hakikatnya merupakan pelayanan yang 

termasuk bagian dari pelayanan publik. Setiap pelayanan publik harus 

memperhatikan kepuasan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan 

ataupun bimbingan haji perlu terus dilakukan sebab hal tersebut akan berpengaruh 

pada tingkat kepuasan para jamaah yang melaksanakan haji. 

Dengan demikian untuk mencapai haji yang mabrur, diperlukan adanya 

pembinaan dan pembimbingan kepada calon jamaah haji, dan untuk mempermudah 

bimbingan dilakukan pengelompokan mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah, dan 

kecamatan. Hal ini telah diatur oleh pemerintah demi kelancaran pelaksanaan ibadah 

haji ditanah suci nantinya.
4
 

Untuk penyelenggaraan ibadah haji KBIH mempunyai peran penting dalam 

aspek kepuasan dalam pelayanan jemaah haji, keberhasilan KBIH dapat dilihat dari 

aspek kepuasan jemaah haji. Hal ini dapat terlihat seberapa besar penilaian jamaah 

atas kinerja yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sesuai 

dengan kehendak jamaah, untuk itu jaminan kualitas pelayanan menjadi prioritas 

utama bagi setiap kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam memanjakan konsumen 

jasa.
5
  

Secara garis besar KBIH sangat dibutuhkan karena dalam meningkatkan 

kualitas dari bimbingan kelompok haji, karena dalam kenyataannya masih banyak 

masyarakat yang membutuhkan bimbingan dari kesiapan fisik, material, serta 

badaniah. Terlebih lagi yang membutuhkan pemantapan spiritualnya.
6
 

                                                             
3
 Undang-undang No. 13 Tahun  2008 Tentang Penyelengggaraan Ibadah Haji, pasal 6 

4 Abdul Aziz Kustini, Ibadah haji dalam Sorotan Publik, (jakarta: Puslitbang Kehidupan 

Keagamaan, 2007), Hal. 12 
5
 Abqina Khairul Azmi, Analisis Pelayanan KBIH terhadap Tingat Kepuasan Jama’ah Haji 

Pada KBIH Bitul Atiq (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah,2016) hal.2 
6
 Herwibowo, Robby, dan Indrya R Dani,  Panduan Pintar Haji dan Umroh, (Jakarta: 

Qualtum Media, 2010), 



 

 
 

Melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang sanggup 

melaksanakannya yaitu minimal satu kali dalam seumur hidup. oleh karena itu sangat 

perlu sekali dilaksanakannya bimbingan dan latihan manasik haji bagi para calon 

jamaah baik teoritis ataupun peraktis untuk memperdalam keilmuan manasik haji dan 

segala permasalahannya bagi orang yang mau berangkat melaksanakan ibadah haji. 

Realitas yang ada dari keseluruhan aspek yang terhubung dengan ibadah haji 

para jamaah dan calon jamaah dengan suka rela datang dan meminta sekiranya 

program kegiatan latihan bimbingan manasik haji agar lebih fokus dan 

berkesinambungan serta mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal. 

Kelompok bimbingan ibadah haji KBIH al-manar adalah salah satu organisasi 

sosial keagamaan yang didirikan yayasan al-manar pada tanggal 15 september  2005.  

KBIH Al-manar didirikan dengan tujuan utamanya untuk dapat berkhidmat juga 

melayani kepada para calon jamaah haji sebagai tamu Allah mulai pada saat proses 

pendaftaran sampai pelaksanaan haji di tanah suci bahwa untuk tujuan tersebut, 

KBIH Al-manar menyusun program-program kegiatan, yang meliputi dari sosialisasi, 

pelayanan, bimbingan ibadah haji dan pembinaan pasca haji. 

Berdasarkan hal tersebut Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-

Manar berkewajiban untuk berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas yang 

berhubungan dengan program-program kerja yayasan khususnya dalam pembinaan 

dan pembimbingan manasik haji atau pelayanan selama di tanah air sampai di tanah 

suci Mekah, berdasarkan pengalaman yang ada kami optimis bisa membawa lembaga 

ini ke arah yang lebih mapan, mandiri dan berkesinambungan, berkompetisi yang 

sehat dengan sesama rekan KBIH dengan mewujudkan mitra kementrian agama yang 

mampu membantu dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik haji di masa-

masa yang akan datang. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) AL-Manar ini 

mempunyai keunggulan diantaranya; Tutor manasik dari KBIH Al-Manar ini adalah 

para Buya Ustadz yang berkompeten dibidang haji, karena mereka selalu membawa 

jamaah haji dan umroh,  KBIH Al-Manar Melakukan pertemuan sebanyak 30 kali, 



 

 
 

sedangkan standar dan ketentuan dari kementrian agama hanya 20 kali, KBIH Al-

Manar memiliki sarana prasarana dan fasilitas yang lengkap, Dan membantu 

pengurusan administrasi dari awal hingga keberangkatan.
7
 Dalam memberikan 

pelayanan KBIH Al-manar ini melayani jamaah dengan ramah tamah, membimbing 

calon jamaah haji mulai dari pendaftaran sampai mendapatkan nomor porsi dan 

selama menunggu waktu keberangkatan diadakan pembinaan dan pengajian kepada 

para calon jamaah, dan tingkat jamaah haji setiap tahunnya selalu meningkat di KBIH 

Al-manar. Adapun data jamaah haji KBIH Al-manar tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 

Tabel I.I 

Data Jamaah Haji KBIH Al-Manar Tahun 2015-2019 

Tahun  Jumlah jamaah 

2015 54 

2016 56 

2017 98 

2018 104 

2019 118 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di KBIH Al-manar 

sudah baik dilihat dari peningkatan jumlah jamaah dari tahun ketahun. Fenomena ini 

membuktikan bahwa kegiatan bimbingan manasik haji di KBIH Al-manar ini 

dijalankan dengan sesuai prosedur pelayanan sehingga adanya peningkatan jamaah, 

sejalan dengan Visi KBIH Al-manar bahwa sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdedikasi mampu mewujudkan KBIH baik, mapan, dan berwibawa dengan 

mengedepankan prima dalam pelayanan utama, dalam bimbingan manasik haji. 

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pelayanan Kelompok Bimbingan 

                                                             
7
 Hasil wawancara dengan Ir. H Rubianto pada tanggal 21 November 2019 Masjid Al-Manar 

pekanbaru  

 



 

 
 

Ibadah Haji (KBIH) Al-manar dalam penyelenggaraan Manasik Haji tahun 

2019”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna 

ganda dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis membuat penegasan 

istilah guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. 

Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan : 

1. Pelayanan KBIH 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pelayanan adalah perihal 

atau cara melayani. Melayani berarti membantu menyiapkan mengurus apa-apa 

yang diperlukan seseorang
8
.  

Pelayanan KBIH yang dimaksud disini adalah Pelayanan bimbingan,  

memberikan kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk memberikan bantuan 

secara sistematis kepada jamaah dalam melaksanakan manasik haji dan umrah 

untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk problem yang dihadapi, baik 

selama di Tahan Air maupun di Tanah Suci. Dalam pelaksanaannya maka 

bimbingan harus mengarahkan segala kegiatannya kepada pertolongan tehadap 

jamaah agar mengetahui tentang dirinya pribadi maupun sebagai jamaah haji. 

2. Manasik haji 

Manasik haji adalah tata cara dan pelaksanaan ibadah haji dan merupakan hak 

yang tidak bisa diabaikan bagi seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah 

haji, yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan haji. Dalam pengertian lain 

manasik haji adalah peragaman pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-

rukunnya.  Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah akan dilatih tentang tata 

cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan, misalnya rukun haji, 

persyaratan, wajib, sunah maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama 
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pelaksanaan haji. Selain itu, para  calon jamaah haji juga akan belajar cara 

melakukan praktik tawaf, sa’i, wukuf, lempar jumrah dan prosesi ibadah lainnya 

dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan tanah suci. 

Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap 

calon jamaah haji tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. 

Manasik haji sangat bermanfaat bagi para calon jamaah haji akan dapat 

memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji 

nantinya. Para calon jamaah haji juga mempelajari budaya, bahasa dan kondisi 

alam di Arab Saudi. Jamaah haji yang telah dibekali dengan manasik haji akan 

terlihat berbeda dengan mereka yang haji mandiri. 

Manasik haji merupakan  sebuah kegiatan pelatihan bagi calon jamaah 

yang akan menunaikan ibadah umrah dan haji. Sebelum jamaah haji  berangkat 

ketanah suci, mereka diajarkan dan dibekali  konsep ilmu pengetahuan dan 

makna-makna yang terkandung dalam ibadah umrah dan haji. Disamping 

diajarkan secara teori juga diajarkan dalam bentuk demontstrasi pelaksanaan 

ibadah umrah dan haji dengan mempergunakan alat peraga seperti ka’bah mini, 

jamarat, maket sa’i, wukuf, dan tahalul.
9
 

3. KBIH Al-manar 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan lembaga atau yayasan 

sosial islam dalam pemerintah bergerak di bidang bimbingan  manasik haji 

terhadap calon jamaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun 

pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
10

 

KBIH Al-manar adalah salah satu dari beberapa kelompok bimbingan ibadah 

haji yang berpartisipasi untuk memberikan bimbingan ibadah haji kepada para 

calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ketanah suci KBIH Al-
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manar ini juga merupakan wadah yang memberikan bimbingan, pembinaan, 

pelayanan kepada calon jamaah haji yang akan melaksanakan badah haji ke tanah 

suci
11

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-manar Pekanbaru dalam 

melaksanakan manasik haji pada jamaah haji.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengkaji bagaimana pelayanan KBIH Al-manar dalam melaksanakan 

manasik haji.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait Analisis pelayanan 

KBIH terhadap kepuasan jamaah sehingga kelak dapat menjadi kajian 

terdahulu bagi penelitian selanjutnya yang serupa. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam 

mengembangkan ilmu metodologi yang dimiliki. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini hendaknya mampu memberikan kontribusi bagi Prodi 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2) Penelitian ini dibuat sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian 

yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

  Pada bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu dan 

kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian,  sumber data,  informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini penulis mengemukakan  sejarah berdirinya KBIH Arafah, 

visi, misi dan tujuan, struktur kepengurusan, dan lainnya. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan tentang pelayanan KBIH Arafah dalam 

melaksanakan manasik haji tahun 2019 dan sekaligus membahas analisa 

data yang telah didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis.   

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pelayanan 

a. Pengertian Pelayanan 

Undang-Undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

memeberikan defenisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh 

pelayanan publik jika dianalisis secara spesifik, pelayanan adalah pemberian 

hak dasar pada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan yang diatur oleh undang undang.
23

 Kepuasan para penerima 

layanan ini meruujuk pada ciri-ciri atau atribut pelayanan seperti yang 

dikatakan oleh tjiptono sebagai berikut: 

1. Ketepatan waktu dalam pengurusan yang sudah disepakati dan menjadi 

suatu ukuran pasti, kapan harus selesai sehingga pihak pelanggan dapat 

merencanakan tidakan selanjutnya. 

2. akurasi layanan yaitu persyaratan teknis dan adminitratif yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya  

3. kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada jamaah secara sopan dan ramah. 

4. Kemudahan yaitu apabila pihak yang dilayani membutuhkan 

data/informasi maka data tersebut mudah untuk diproleh 

5. Kenyamanan artinya tersedianya tempat layanan yang dapat memberikan 

rasa nyaman kepada pelanggan. 
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6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang ber AC, kebersihan, 

dan lain-lain.
24

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelayanan dalam penelitian 

ini adalah perihal atau cara membantu (mengurus) apa-apa yang dibutuhkan 

oleh para jamaah haji selama mereka menjalankan manasik haji. Sedangkan 

pendapat lain pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang 

atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah, 

tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani pelanggan. 

Artinya karyawan langsung berhadapan dengan pelanggan atau menempatkan 

sesuatu dimana pelanggan sudah tahu tempatnya atau pelayanan melalui 

telepon.
25

  

Jadi pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang 

menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan perubahan yang 

diinginkan dalam diri atau atas nama penerima. Sehingga pelayanan itu 

sendiri memiliki nilai tersendiri bagi pelanggan dalam hubungannya dengan 

menciptakan nilai-nilai pelanggan. Berikut ini beberapa ciri pelayanan baik 

bagi perusahaan dan karyawan yang bertugas melayani jamaah.
26

 

1) Tersedianya karyawan yang baik 

2) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

3) Dapat bertanggung jawab 

4) Mampu melayani secara cepat dan tepat 

5) Mampu berkomunikasi 

6) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 

7) Berusaha memahami kebutuhan konsumen 

8) Mampu memberikan kepercayaan 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan  
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Ada lima dimensi atau faktor kualitas pelayanan yaitu, sebagai berikut: 

a. Bukti langsung (tangibles) 

Penampilan, fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi 

b. Kehandalan (reriability) 

Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat 

dan terpercaya, cekatan dalam melayani serta tidak menunda-nunda 

pekerjaan. 

c. Responsivitas (responsivenees) 

Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 

cepat atau tanggap. Tidak membiarkan pelamggan menunggu untuk alasan 

yang tidak jelas dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas. 

d. Empati (empathy) 

Empati adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 

karyawan kepada konsumen.
27

 

2. Haji   

a. Pengertian Haji 

Haji berasal dari bahasa arab “Hajj” dan “Hijj” yang berarti menuju 

atau mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji adalah 

mengunjungi ka’bah dan sekitarnya  di kota Makkah untuk mengerjakan 

ibadah tawaf, sa’i, wukuf di arafah dan sebagainya, semata-mata demi 

melaksanakan perintah Allah dan meraih ke ridhoan-Nya. Adapun pengertian 

haji yang dimaksud disini melakukan kunjungan ke ka’bah untuk melakukan 

serangkaian kegiatan ibadah haji dan semata-mata karena Allah serta tidak 

mengharapkan balasan apapun kecuali keridhoan-Nya. 

Menurut Muhammad Hanif Muslih Haji adalah mengunjungi baitullah 

(ka’bah) di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-

syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukaun islam. yakni 
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pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu 

laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat seperti: 

1. Sehat jasmani dan rohani untuk menempuh perjalanan jauh dan 

melakukan. 

2. Memiliki bekal yang cukup untuk membiayai dirinya guna membayar 

biaya pelaksanaan ibadah haji, dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. 

3. Situasi aman untuk menunaikan ibadah haji (tidak ada perperangan yang 

dapat menghambat perjalanan haji). 

4. Mengerti tata cara pelaksanaan ibadah haji (manasik haji dengan benar).
28

 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibadah haji adalah 

pergi ke Makkah (baitullah) pada waktu tertentu untuk melaksanakan bentuk-

bentuk ibadah tertentu pula, semata-mata karena Allah, dan juga merupakan 

ibadah besar yang tidak setiap saat orang dapat menunaikannya, karena 

membutuhkan kekuatan fisik di samping itu Allah hanya mewajibkan bagi 

yang mampu saja.  

Orang-orang yang menunaikan ibadah haji wajib memenuhi 

ketentuan-ketentuannya. Selain pengertian haji, juga syarat haji, rukun haji, 

wajib haji, sunnah-sunnah haji. 

 

a) Syarat haji 

1. Islam. 

2. Baligh. 

3. Berakal.  

4. Merdeka. 

5. Istitha’ah / mampu. 

b) Rukun haji 
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Rukun haji adalah amalan haji yang harus dikerjakannya sendiri, 

tidak sah bagi orang yang tidak mengerjakannya, dan amalan yang 

ditinggalkan tersebut tidak boleh digantikan dengan membayar dam. 

Rukun haji ada enam yaitu: 

1. Ihram 

2. Wukuf diArafah 

3. Thawaf 

4. Sa’i antara Syafa dan Marwa 

5. Memotong/ mencukur rambut 

6. Tertib.
29

 

c) Wajib haji 

Wajib haji adalah suatu amalan haji yang harus dikerjakan, akan 

tetapi apabila amalan tersebut tidak dikerjakan  dapat diganti dengan 

membayar dam.Wajib haji ada lima yaitu: 

1. Ihram dari miqat 

2. Melontar jamarat 

3. Mabit di muzdalifah 

4. Mabit dimina 

5. Tawaf wada’. 

d) Sunnah haji 

Sunnah haji adalah amalan-amalan haji yang apabila dikerjakan 

akan mendapat nilai tambah dengan mendapatkan keutamaan 

kesempurnaan beribadah, dan tidak ada sangsi apapun apabila sunnah 

haiji tidak dikerjakan, hanya saja akan mengurangi fadhilah (keutamaan) 

ibadah tersebut, oleh karena itu dianjurkan sekalipun sunnah, apa bila 

memungkinkan untuk dikerjakan.  

b. Calon Haji 
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Secara individual, seorang calon haji adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh calon haji secara individual adalah: 

1. Pengetahuan tentang manasik haji. 

2. Mempunyai biaya yang cukup untuk keperluan didalam negeri, biaya 

perjalanan pulang pergi, biaya hidup selama di Arab saudi untuk 

akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta keperluan lainnya. 

3. Mempunya kelengkapan dokumen perjalanan (paspor) dan izin masuk 

kenegara tujuan. 

3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

a. Pengertian KBIH 

Pembinaan calon jamaah/jamaah haji adalah salah satu tugas pokok 

Departemen Agama yang dalam ini Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat 

Islam dan penyelenggaraan Haji, dimana dalam pelaksanaan tugas ini 

pemerintah telah melibatkan pihak masyarakat ikut berpartisipasi sebagai 

mitra kerja. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah 

melembaga dalam bentuk organisasi;  Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH), danIkatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan 

pemerintah adalah sebagai penyelenggaraan ibadah haji, KBIH adalah mitra 

kerja pemerintah membimbing jamaah calon Haji (Pra Haji), sementara IPHI 

mitra kerja pemerintah untuk melestarikan kemabruran haji (Pasca Haji). 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial Islam yang 

bergerak dalam bidang Bimbingan Manasik Haji terhadap calon 

jamaah/jamaah haji baik selama pembekalan ditanah air maupun pada saat 

ibadah haji di Arab Saudi.  

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai lembaga sosial 

keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki 

legalitas pembimbingan melalui undang-undang dan lebih diperjelas melalui 

sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subsidi 
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Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji. KBIH sebagai Lembaga Sosial 

keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan 

keputusan Menteri agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umroh, yang mereposisi sebagai badan resmi diluar 

pemerintahan dalam pembimbingan. 

Dalam perundang-undangan tentang penyelenggaraan Haji Bab XI 

tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, pasal 32 dinyatakan, bahwa KBIH 

berkewajiban melaksanakan bimbingan Ibadah Haji kepada jamaahnya baik di 

tanah air maupun arab Saudi.
30

 

b. Tugas pokok dan fungsi KBIH 

Tugas pokok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) meliputi: 

1) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air 

maupun sebagai bimbingan pembekalan 

2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di arab saudi. 

3) Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan 

kasus-kasus ibadah bagi jamaahnya di tanah air dan di arab saudi 

4) Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik 

keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah yang 

dibimbingnya.
31

 

Sementara itu dilihat dari sisi fungsinya Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji (KBIH) memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah: 

1) Penyelenggara/pelaksana Bimbingan Ibadah Haji tambahan di tanah air 

sebagai bimbingan pembekalan 

2) Penyelenggara/pelaksana bimbingan lapangan di arab saudi. 

3) Pelayan, konsultan, dan sumber informasi perhajian. 
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4) Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan 

ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah.
32

 

Berdasarkan tugas dan fungsi KBIH di atas, maka lembaga ini 

merupakan pelaksana kegiatan pembimbingan terhadap calon jamaah haji baik 

ditanah air maupun di Arab Saudi yang lebih dikenal dengan pembimbingan 

KBIH. Pembimbingan KBIH kepada peserta bimbingan / jamaahnya 

menggunakan pendekatan andragogi yaitu ilmu pendidikan bagi orang 

dewasa yang mempunyai kekhususan sendiri. 

Mengingat pembimbingan terhadap jemaah oleh KBIH hanya berupa 

pembimbingan kelompok, karena bimbingan masal tetap dilaksanakan oleh 

pemerintah dan wajib diikuti oleh jamaah KBIH, maka perlu metode yang 

efektif dan efisien dengan penyusunan kurikulum agar calon jamaah haji dapat 

melaksanakan ibadah haji dengan baik, untuk itu maka diperlukan 

pembimbingan kelompok dengan tujuan: agar calon jamaah haji dapat 

memahami secara baik dari segala aspek yang berhubungan dengan 

pelaksanaan ibadah haji: mental, fisik, dalam hal manasik haji, petunjuk 

perjalanan haji. 

Adapun materi pembelajaran meliputi panduan perjalanan haji, 

manasik haji, ziarah, hikmah manasik dan ziarah, adat istiadat di Arab Saudi, 

praktek lapangan, kesehatan, tata krama berbusana. 

Proses bimbingan calon jamaah haji akan berhasil apa bila ditunjang 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana pembimbingan 

kelompok meliputi: 

1) Buku Panduan Bimbingan Calon Jamaah Haji yang diterbitkan 

Departemen Agama. 

2) Tempat / ruang kelas yang memadai beserta peralatan pembelajaran yang 

cukup. 
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3) Alat peraga dan alat bantu pembimbingan calon jamaah haji. 

Jadi pada hakikatnya, pembimbingan ibadah haji adalah segala upaya 

yang dilakukan oleh KBIH maupun pemerintah dalam penyiapan dan penyajian 

bahan-bahan pembelajaranditunjukkan untuk meningkatkan kesiapan fisik, 

pengetahuan, mental dan spiritual calon / jamaah ketika kelak melaksanakan 

ibadah haji. 

4. Bimbingan manasik Haji 

manasik memiliki arti tatacara ibadah. Manasik haji / umroh adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bimbingan haji / umroh atau 

biro-biro perjalanan yang menyelenggarakan jasa pemberangkatan ibadah haji / 

umroh yang pada intinya memberikan pembelajaran bagaimana tata cara ibadah 

haji / umroh. Kegiatan ini bisa disebut workshop atau pelatihan untuk 

melaksanakan ibadah haji / umroh. 

Didalam bimbingan manasik haji dijelaskan tentang beberapa hal 

mengenai pengertian haji/ umroh, hal-hal yang berkaitan dengan tata cara haji, 

rukun, sunnah dan wajib. Mulai dari pemberangkatan, pembekalan dan hal-hal 

yang dikerjakan pada waktu haji/umroh hingga kepulangan ketanah air. Pada 

dasarnya bimbingan manasik haji merupakan bimbingan tata cara haji, yang 

memiliki tujuan agar pada waktu melakukan ibadah haji tidak ada kesalahan 

dan berjalan dengan lancar serta menjadi haji yang mabrur.
33

 

Bimbingan jamaah haji dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik 

secara perorangan ataupun kelompok (KBIH). Pola pembinaan diarahkan 

kepada kemandirian jamaah, baik kemandirian dalam ibadah maupun 

perjalanan haji. 

Metode bimbingan yang digunakan melalui kegiatan tatap muka, dialog, 

praktik manasik,  dan pemutaran audio visual manasik. Seluruh jamaah haji 

                                                             
33

Syaikh Nasruddin Al-Abani, Haji Nabi, (Solo: Al-Maktab Al-Islami, 2007), Hal 36 
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dibekali buku paket bimbingan manasik haji yang berisi panduan perjalanan 

haji, do’a, dzikir, dan tanya jawab ibadah haji . 

 

1) Pembimbing  

Pembimbing yaitu orang yang memberikan bimbingan kepada 

seseorang. Pelaksanannya baik perorangan, organisasi, maupun lembaga 

lain, seorang pembimbing mempunyai tugas untuk mengarahkan, memberi 

petunjuk dan membimbing serta bertanggung jawab terhadap orang yang 

dibimbing. Seorang pembimbing atau konselor dalam hal ini adalah 

pembimbing haji harus mempunyai persyaratan. Diantaranya adalah 

pertama, kemampuan professional (keahlian), kedua,  sifat kepribadian 

yang (berakhlakul karimah), ketiga, kemampuan kemasyarakatan 

(ukhuwah Islamiyah), keempat,  taqwa kepada Allah SWT 

(HabluhminaAllah).
34

 

2) Jamaah haji 

Defenisi haji dalam ensiklopedi Islam, haji berarti menyengaja 

atau menuju dan mengunjungi. Defenisi jamaah dalam ensiklopedi Bahasa 

Indonesia, jamaah adalah wadah bagi umat Islam dalam menjalankan 

Ibadah secara etimologi atau bahasa, jamaah berasal dari bahasa arab yang 

memiliki arti berkumpul. Sedangkan menurut istilah kata jamaah dapat 

diartikan sebagai pelaksana ibadah secara bersama-sama yang dipimpin 

oleh seorang imam
35

 

Berdasarkan pegertian bimbingan jamaah maka pengertian 

bimbingan jamaah adalah membangun, mengusahakan, mengembangkan 

kemampuan secara bersama-sama dalam kegiatan ibadah haji untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan dan di cita-citakan. 

                                                             
34

 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 

1992), hal. 42 
35

 Kementrian Agama RI Ditjen PHU, Dinamika dan Perspektif  Haji  Indonesia. 

(Jakarta:Ditjen PHU Kemenag RI CV. Duta Peraga, 2010), hal.87 
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3) Materi  

Materi adalah cakupan ajaran Islam yang terkandung dalam al-

qur’an dan hadist sebagai sumber ajaran islam.
36

 Serta batasan-batasan 

yang akan diterima oleh jamaah. Agar jamaah dapat memahami apa isi 

kandungan dari rangkaian doa yang ada didalam materi haji maupun 

umroh. Didalam isi materi haji yakni seperti; do’a, syarat-syarat, rukun-

rukun, dan wajib haji. Serta isi kandungan gambaran praktek ibadah haji. 

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib memberikan buku paket 

bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh kementrian 

Agama kepada setiap jamaah.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

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

dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini : 

1. Tirta Wijaya “manajemen pembinaan haji pada kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Ulul Al  Baab Tanggerang” dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan 

adalah Manajemen pembinaan yang diberikan kedapa jamaah haji oleh KBIH 

Ulul Al Baab tanggerang. 

Persamaan Dalam skripsi ini sama sama membahas tentang fasilitas yang 

diberikan oleh penyelenggara kegiatan Ibadah Haji dan Umroh kepada jamaah 

yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. 

Perbedaan Dalam skripsi ini saudara tirta wijaya melakukan penelitian terhadap 

manajemen pembinaan yang diberikan kepada jamaah sedangkan penulis 

melakukan penelitian terhadap pelayanan yang diberikan oleh KBIH kepada 

jamaah. 

                                                             
36

 M. Arifin, Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan Agama,(Jakarta: Bulan 

Bintang, 1997), cet ke-4, hal.43 
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2. Siti Nur Alfisyah, “ manajemen pembinaan calon jamaah haji pada KBIH Al-

Mujahidin, Pamulang”, skripsi ini berisikan tentang manajemen pembinaan calon 

jamaah haji yang dilakukan oleh KBIH Al-Mujahidin, Pamulang. Proses 

pembinaaan yang dilakukan, selain melalui bimbingan Manasik haji, terdapat pula 

pengajian rutin mingguan 

Persamaan yang penulis dan saudari Siti Nur Alfisyah adalah tentang pembinaan 

atau bimbingan yang dilakukan oleh KBIH (kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 

Perbedaan penelitian antara penulis dan saudari Siti Nur Alfisyah terdapat pada 

Manajemen pembinaan yang dilakukan oleh KBIH, sedangkan penulis melakukan 

penelitian tentang pelayanan bimbingan manasik haji oleh KBIH Al-Manar. 

3. Iwan “ Strategi pelayanan haji Kantor Kementrian Agama kota Jakarta Barat 

Terhadap Jamaah Haji tahun 2009”skripsi ini berisi tentang strategi Kementrian 

agama kota Jakarta barat dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan 

pelayanan bagi jamaah haji. 

Persamaan Dalam skripsi ini antara penulis dan saudara iwan sama sama 

membahas tentang kegiatan perhajian yang bertujuan untuk memberikan 

pelayanan dan fasilitas terbaik kepada jamaah. 

Perbedaan penelitian antara penulis dan saudara Iwan membahas meningkatkan 

tentang strategi pelayanan kepada jamaah, sedangkan penulis membahas tentang 

pelayanan yang diberikan kepada jamaah. 
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C. Kerangka Berfikir 

Gambar II.I 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 

deskriptif yang mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu 

fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses 

pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara 

rinci.
51

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Al-manar jl.duyung kota pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini setelah proposal diseminarkan 

 

C. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
52

 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, diantaranya adalah ketua yayasan al-

manar (H. Hamdan Nasution), dua orang bagian kepengurusan yaitu bapak (H. 

Rubianto dan rulianto Edy, SH), dan satu ustadz tutorial bimbingan manasik haji, dan 

satu jamaah haji 

 

 

                                                             
51

 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 2. 
52

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm, 76. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara 

yaitu  

 

 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki.
53

 Teknik 

observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan sosial yang 

tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan atas perubahan 

tersebut.
54

 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang analisis 

pelayanan kelompok bimbingan ibadah Haji (KBIH) Al-Manar dalam 

penyelenggaraan manasih haji tahun 2109. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip buku surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.
55

 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang diamana terdapat dua 

orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada 

subjek penelitian.
56

 

 

 

                                                             
53
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54

 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta :Rineka Cipta,  

2011), hlm, 63 
55

 Cholid Narbuko, dkk., Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),hlm. 83. 
56
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E. Validitas data 

Validitas data merupakan drajat ketepatan data antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang 

valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini untuk 

menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, penulis menggunakan uji 

validitas data dengan menggunakan model uji kredibilitas yang lebih menekankan 

pada model triangulasi, seperti:
57

 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan 

kepercayaan atau kredibilitas data, karena dengan perpanjangan pengamatan 

berarti peneliti kembali  ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi 

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), saling terbuka, 

saling memepercayai sehingga tidak ada informasi yang di sembunyikan lagi. 

2. Meningkatkan Ketekunan Dalam Penelitian 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber  dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Tringulasi 

ini dilakukan untuk melakukan pengecekanterhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang yang didapat dengan metode 

wawancara sama dengan etode observasi atau apakah hasil observasi sesuai 

                                                             
57

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
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dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat 

dokumentasi yang ada. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah peroses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
58

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 

model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh aktivitas dalam analisis data model Miles dan 

Huberman, yaitu 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 

dalam catatan catatan lapangan tertulis, meruduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan reduksi data dapat dibantu dengan 

peralatan elekltronik seperti komputer mini, dengan memberikn kode pada aspek-

aspek tertentu 

2. Model Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah 

model data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang 
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tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk  memahami apa yang terjadi, merencakan kerja 

selaanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles dan Huberman 

selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang 

naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik,inetwork (jejaring kerja) dan chart. 

3. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi 

kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai 

memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan proposisi-proposisi. 

Dalam analisis data menurut miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
59
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 Emizir, Metodologi Penelitian: Analisis Data, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 

hlm 129. 

 



 

28 
  

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Profil KBIH Al-Manar 

1. Sejarah KBIH Al-manar 

a. Berdirinya KBIH Al-manar 

KBIH Al-manar berdiri pada hari Kamis tanggal 15 September 

2005, sesuai surat keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen 

Agama Provinsi Riau menteri Agama RI nomor 246 Tahun 2005 

tentang pengesahan KBIH Manarul Hajj. 

b. Izin Oprasional KBIH Al-Manar terdiri dari : 

1) Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provinsi Riau Menteri Agama RI Nomor 246 Tahun 2005 

tanggal 15 September 2005 tentang pengesahan Manarul Hajj. 

2) Surat keputusan Direktur Jendral penyelenggaraan Haji dan 

Umroh No. D/323 Tahun 2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang 

izin Oprasional KBIH Manaraul Hajj. 

3) Surat keputusan Direktur Jendral penyelenggaraan Haji dan 

Umroh No.D/306 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang 

penetapan kembali izin oprasional KBIH Manarul Hajj. 

4) Surat keputusan kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi Riau No. 67 tahu  2014 tanggal 18 maret 2014 tentang 

penetapan kembali izin Oprasional KBIH Manarul Hajj. 

c. Latar belakang 

Bahwa minat umat Islam di Indonesia untuk menunaikan 

ibadah Haji sangat tinggi Khususnya di Kota Pekanbaru dan wilayah 

Riau sekitarnya, sedangkan pada umumnya bekal ilmu tentang 

manasik Haji dan perjalanan masih sangat terbatas. Bahkan tidak 

sedikit diantara mereka yang latar belakang pendidikannya sangat 
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rendah dan usianya ralatif lanjut, sehingga mereka membutuhkan 

bantuan pelayanan dan bimbingan ibadah haji yang maksimal. 

Bahwa untuk itu, KBIH Al-Manar didirikan dengan tujuan 

utamanya untuk dapat berkhidmat juga melayani kepada calon jamaah 

haji sebagai tamu Allah mulai pada saat proses pendaftaran sampai 

pelaksanaan ibadah haji di tanah sucibahwa untuk tujuan tersebut, 

KBIH Al-manar menyusun program-program kegiatan, yang meliputi 

dari sosialisai,pelayanan, bimbingan ibadah haji dan pembinaan pasca 

haji. 

Bahwa dengan program-program tersebut, semoga KBIH Al-

Manar selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan selalu 

eksis melayani serta membimbing Jamaah untuk meraih untuk haji 

mabrur dalam naungan ridho Allah Swt. 

d. Program KBIH Al-manar 

1) Program pelayanan KBIH Al-manar terdiri dari: 

a. Melayani calon jamaah haji dalam proses pendaftaran. 

b. Menginformasikan hak dan kewajiban bagi calon jamaah 

haji. 

c. Menjelaskan tentang fungsi, kedudukan dan peranan KBIH. 

d. Konsultasi tentang Ibadah haji 

e. Melayani walimatussafar. 

2) Program pengajian yang ada di KBIH Al-manar terdiri dari : 

a. Pengajian Al-Qur’an bagi calon jamaah haji yang belum 

mampu membaca Al-Qur’an. 

b. Menyelenggarakan pengajian umum dan istighotsah bagi 

calon jamaah Haji. 

c. Memberiksn kesempatan kepada calon jamaah Haji untuk 

mengikuti pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan 
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oleh Yayasan pendidikan Islam Al-manar dalam bentuk 

kegiatan wirid dan tabligh akbar. 

3) Program manasik Haji yang ada di KBIH Al-manar yaitu : 

Menyelenggarakan manasik Haji maksimal selama 25-30 kali 

pertemuan 

a. Praktek manasik haji di lingkungan Masjid Al-Manar dandi 

beberapa masjid dan Pesantren di Kota Pekanbaru. 

b. Praktek tayamum, wudhu, sholat dalam perjalanan/Sholat-

sholat sunat, sholat jamak dan qoshor dan praktek sholat 

jenazah. 

c. Ceramah dan praktek tawaf, sa’i, wukuf, mabit dan 

melontar. 

d. Memfasilitasi kegiatan jalinan tali silaturrahim untuk 

keakraban jamaah. 

e. Berbuka puasa bersama dilanjutkan santapan rohani 

ramadhan dan sholat tarawih bersama. 

4) Program bimbingan yang di KBIH Al-manar terdiri dari : 

a. Bimbingan ibadah Haji dan Umroh selama ditanah suci. 

b. Bimbingan umroh sunnah, ziarah dan ibadah-ibadah sunnah 

selama di Mekkah. 

c. Bimbingan ibadah selama di Madinah Al-Munawarah: 

shalat arba’in, beribadah di Raudhoh dan bimbingan Ziarah. 

d. Bimbingan ibadah selama dalam perjalanan. 

e. Bimbingan berdo’a dan Ibadahh di tempat-tempat 

Mustajabah (Makkah dan Madinah). 

5) Adapun program pembinaan Jamaah yang ada di KBIH Al-manar 

yaitu : 

a. Membentuk forum sillaturrahmi pasca Haji 

b. Pengajian bulanan Khusus bagi pasca Haji. 
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c. Membentuk forum silaturrahmi setiap angkatan. 

d. Mengasuh dan membina anak-anak Yatim piatu. 

e. Mengadakan wisata rohani, ziarah para auliya, para ulama 

dan pondok pesantren. 

f. Mudzakaroh dan kajian Islam. 

g. Mensukseskan pendidikan yayasan Al-manar. 

2. Program umum KBIH Al-manar 

Terdapat enam program umum yang ada di KBIH Al-manar 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Melayani calon Jamaah Haji mulai dari pendaftaran sampai 

mendapatkan nomor posri Haji. 

b. Membimbing calon jamaah  Haji untuk memahami ajaran Agama 

Islam (pembinaan Rohani) 

c. Membimbing calon jamaah Haji untuk membaca dan memahami 

Al-Qur’an. 

d. Membimbing calon jamaah haji untuk memahami dan mendalami 

ilmu manasik Haji. 

e. Melayani dan membimbing jamaah Haji selama di Tanah Suci, 

untuk meraih Haji mabrur. 

f. Membina jamaah pasca Haji untuk melestarikan kemabrurannya. 

 

B. Visi, Misi, dan Tujuan 

1. Visi 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-manar memiliki Visi 

bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdedikasi 

mampu mewujudkan KBIH terbaik, mapan, dan berwibawa dengan 

mengedepankan prima dalam pelayanan, utama dalam Bimbingan. Secara 

kontekstual, maka pengembangan dan eksistensinya diarahkan untuk 
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menjadi salah satu Center of Excellence secara khusus untuk melayani 

Dhuyuufurrahman / Hujjaj walmuktamirin. 

2. Misi  

Berdasarkan Visi tersebut, KBIH Al-manar senantiasa berupaya untuk 

mengemban Misi: 

a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya Ibadah Haji 

bagi umat Islam, khususnya yang istitho’ah. 

b. Melayani calon jamaah Haji dalam proses pendaftaran dengan sepenuh 

hati. 

c. Membimbing jamaah dengan bimbingan Ibadah yang terbaik mulai 

dari tanah air sampai di tanah suci. 

3. Tujuan  

KBIH Al-manar bertujuan: 

a. Berkhidmat untuk dapat melayani dan membimbing jamaah Haji agar 

nyaman dalam perjalanan dan tenang dalam beribadah. 

b. Mendidik jamaah Haji untuk dapat memahami ilmu manasik, agar 

dapat mandiri dalam menunaikan ibadah Haji. 

c. Mengupayakan agar jamaah Haji dapat meraih Haji mabrur serta 

mampu memelihara dan melestarikan kemabrurannya. 

d. Meraih ridho Allah melalui khidmat kepada Dhuyuufur Rahman. 
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C. Struktur Organisasi KBIH Al-manar 

Gambar 4.1. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang bersumber dari hasil wawancara, 

observasi serta dokumentasi yang penulis lakukan mengenai analisis pelayanan 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Manar dalam penyelenggaraan 

bimbingan manasik haji dapat disimpulkan bahwa  

1. konsep pelayanan yang diberikan oleh  Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Al-Manar sudah memenuhi standar yang ada dalam teori yang 

digunakan untuk menganalisa ciri-ciri pelayanan yang sudah diberikan 

oleh KBIH Al-Manar dalam melayani calon jamaah haji yang melakukan 

manasik di KBIH Al-Manar.  

2. Pelayanan yang diberikan oleh KBIH Al-Manar sudah memenuhi 6 

konsep ciri-ciri teori pelayanan yaitu : ketepatan waktu, akursi layanan, 

kesopanan dan keramahan, kemudahan pelayanan, kenyamanan dan 

atribut pendukung yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dalam 

menganalisa pelayanan.  

3. Pelayanan bimbingan manasik Haji  adalah sebagai tindakan yang 

menciptakan manfaat bagi para jamaah calon haji dalam melaksanakan 

bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji mulai dari tanah air 

sampai pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Pelayanan yang diterapkan 

oleh KBIH Al-Manar sudah sesuai dengan standar pelayanan menurut 

Tjiptono ciri-ciri dalam melakukan pelayanan KBIH Al-Manar selalu 

mengedapankan kemudahan bagi jamaah calon haji dalam melaksanakan 

bimbingan haji.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH) Al-Manar dalam penyelenggaraan manasik haji memiliki standar 

pelayanan yang sesuai dan memudahkan jamaah dalam proses bimbingan manasik 

haji . 

B. Saran  

Setelah melihat pelayanan yang ada di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Al-Manar dan keadaan yang ada di sana, saran yang bisa diberikan ialah 

pelayanan yang ada di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) agar dapat 

dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi untuk mampu menarik kepercayaan 

masyarakat dalam bimbingan manasik haji. 
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