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ABSTRAK 

 
Nama : Mai Purwanti  

Jurusan : Manajemen Dakwah 

Judul : Pengawasan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Pada 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru. 

 
Pada hakikatnya pengawasan merupakan upaya yang sitematik untuk 

menetapkan kinerja standar pada perencanaan serta untuk mengetahui 

penyimpangan yang terjadi, kemudian dapat mengambil tindakan koreksi apabila 

diperlukan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai tahap-tahap 

pengawasan kegiatan manasik haji yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji Al-Manar, hal ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui 

apakah pengawasan yang kegiatan KBIH Al-Manar telah sesuai dengan yang 

telah direncanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan 

menghasilkan data deskriptif dengan menggunkan teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dengan cara 

menganalisa kegiatan bimbingan manasik haji dengan menerapkannya kedalam 

tahap-tahap pengawasan yang meliputi pentepan standar, penentuan pengukuran 

suatu kegiatan dengan menggunakan beberapa pertanyaan (berapa kali, dalam 

bentuk apa, siapa), tahapan selanjutnya pengukuran pelaksanaan kegiatan, 

perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, tahapan 

tekahir adalah pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan yang di  lakukan pihak KBIH sudah berjalan 

sesuai dengan standar – standar yang telah ditetapkan.  

 
Kata kunci: Pengawasan Bimbingan Manasik Haji 
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ABSTRACT 

 
Name : Mai Purwanti  

Department : Management of Dakwah 

Title : The Supervision of the Hajj Training Activities to the Al-

Manar Hajj Guidance Group in Pekanbaru. 

 
In essence, supervision is a systematic effort to establish performance 

standards of planning as well as to find out irregularities that occur, then can take 

corrective action if necessary. The formulation of the problem in this study is 

regarding the stages of supervision of the Hajj training activities carried out by the 

Al-Manar Hajj Guidance Group. This thesis aimed to study whether the 

supervision of the KBIH Al-Manar activities has been done as planned. This 

research used qualitative methods. Data were collected from observation, 

interview, and documentation techniques. From the results of research that has 

been done by analyzing the Hajj training guidance activities, this Hajj guidance 

group has been implmented the stages of supervision which includes the standard 

descision, determining the measurement of an activity using several questions 

(how many times, in what form, who), measuring the implementation of activities, 

comparing the implementation with standard and deviation analysis, and taking 

corrective actions if necessary. It can be concluded that the supervision conducted 

by KBIH has been running in accordance with the established standards. 

 

Keywords: Supervision, Hajj Training Guidance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya didalam segala kegiatan pastilah diperlukan fungsi 

pengawasan, agar  kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan 

semestinya. Oleh karena itu didalam kegiatan bimbingan manasik haji juga 

diperlukan pengawasan, pengawasan pada hakikatnya memberikan petunjuk pada 

para pelaksana agar kegitan yang berlangsung berjalan sesuai dengan rencana.
1
 

Pengawasan merupaka upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 

pada perencanaan, untuk membandingan kinerja dengan standar yang telah 

ditetapkan, serta untuk mengambil tindakan  perbaikan yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan atau organisasi telah digunakan 

dengan maksimal guna mencapai tujuan perusahaan.
2
 

Kata pengawasan  sering dianggap  membatasi kebebasan sesorang untuk 

bertindak atau bekerja, padahal suatu organisasi sangat memerlukan pengawasan 

untuk menjamin tercapainya tujuan. Tetapi pengawasan yang berlebihan 

menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebaginya, akan tetapi proses 

pengawasan terhadap bimbingan manasik haji juga diperlukan mengingat  ibadah 

haji salah satu bentuk ibadah yang termasuk kedalam rukun islam sebagai salah 

satu bukti ketaqwaan hamba terhadap Allah SWT, yang memiliki aturan dan tata 

cara pelaksanaannya.  

 Haji merupakan kegiatan ibadah untuk memenuhi panggilan Allah SWT, 

tempat kaum muslimin bertemu setiap tahun dalam aktivitas yang suci. Menjadi 

sarana setiap jamaah untuk menikmati berbagai manfaat yang dapat diperoleh 

ditempat yang telah dimuliakan Allah SWT. Haji merupakan  manifest Praktis 

dari persaudaraan seiman dan persatuan bagi umat islam, perbedaan ras, warna 

kulit, bahasa tanah air, dan tingkktan mencair dalam haji. Hakikat persaudaraan 

terasa jelas, semuanya mengunakan pakaina yang sama, menghadapmsatu arah 

                                                             
1
Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2005), hal. 316 
2
 Kadarman dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: Prenahalindo, 2001), 

hal. 176 
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yaitu kiblat dan menyembah Allah SWT tiada suku baginya.
3
 Haji termasuk 

kedalam rukun islam sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seperti: shalat, zakat, 

puasa. Haji merupakan  ibadah yang tata cara pelaksanaanya sudah ditentukan 

oleh syariat melalui firman Allah SWT dalam surah surah Ali Imran ayat 97 

….                            

         

Artinya:  “….mengerjakan adalah kewajiban maanusia terhadap Allah. Yaitu 

(bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebaitullah. 

Barangsiapa mengingkarai (kewajiban haji), maka sesungguhnya allah 

maha kaya (tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.” (Q.S Ali – 

Imran ayat 97).
4
 

 

Para calon jamaah haji alangkah baiknya harus terlebih dahulu mengetahui 

dan menguasai tata cara manasik haji agar haji yang mereka kerjakan sesuai 

dengan syariat.
5
 Ibadah haji tidak hanya memerlukan biaya yang cukup besar 

tetapi juga memerlukan kesiapan fisik, mental dan pengetahuan tentang manasik 

oleh karena itu, bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji diharuskan 

terlebih dahulu untuk mengikuti kegiatan bimbingan mansik haji yang bisa 

dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan, khususnya yang bergerak 

dalam bidang ibadah haji seperti KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji). 

Sebagai salah satu lembaga sosial keagamaan,  KBIH dalam melaksanakan 

tugasnya diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama  Nomor 371 tahun 2002 

tentang penyelenggaraan haji dan umroh, yang memposisikan sebagai badan 

resmi diluar pemerintah dalam pembimbingan. Keberadaan KBIH memperoleh 

izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat atas nama menteri 

Agama RI, salah satu kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon 

jammah.
6
 

                                                             
3
 Sami Bin Abdullah Al-Maglout. Atlas Al HAJJ Wa Al Umroh Mengenali detail Mekkah 

dan Madinah dari Sudut Pandang Fiqih dan Sejarah, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hal.4 
4
 Kementian Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahan, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 

hal 78 
5
 Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Tuntunan Praktis 

Manasik Haji dan Umroh, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011) 
6
 Abdul Aziz Kustini,  Ibadah Haji dalam Sorotan Publik, (Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan, 2006.), hal. 17 
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Tugas KBIH tidak sekedar membimbing dan memberikan pelayanan 

kepada calon jamaah tetapi juga memberikan pengetahuan secara keseluruhan 

kepada jamaah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaanya dibutuhkan pengawasan 

yang berperan untuk menjamin agar kegiatan manasik dapat berjalan dengan 

lancar dan sesuai degan rencana.
7
 

Sejak berdirinya pada tanggal 15 september 2005 lalu, Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar sudah membimbing ratusan  jamaah yang akan 

melaksanakan  ibadah haji  ditanah suci mekkah. Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji 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.  

Data jumlah jamaah haji Di KBIH Al-Manar penulis sajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

 

Tahun Jumlah Jamah 

2015 54 

2016 98 

2017 56 

2018 104 

2019 118 

   2020      65 

 

Jika dilihat pada kurun waktu dari tahun 2015-2020 jumlah jamaah yang 

megikuti kegiatan bimbingan manasik haji terus terus meningkat, walupun pada 

tahun 2017 dan 2020 mengalami penurunan tetapi tidak telalu banyak, tetapi fakta 

dilapangan kegiatan bimbingan manasik haji di KBIH Al-Manar masih 

mengalami beberapa  penyimpanga-penyimpangn yang berkaitan dengan tat car 

pelaksanann kegiatan bimbingan manasik haji, seperti masalah yang paling  

umum ialah masalah keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan 

manasik haji, dan masih ada masalah lainnya yang mungkin muncul apabila 

                                                             
7
 Dede Romansyah, Bimbingan Manasik Haji pada KBIH Al-Fattah  Telaah pada Fungsi 

Pengawasann,(Lampung: Institut Agama Islam Negeri  Raden Intan), hal. 10 
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proses pengawasan tidak dilaksanakan dengan tepat.  Berdasarkan fenomena 

tersebut penulis melihat bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar Kota 

pekanbaru harus meningkatkan pengawasan kegiatan bimbingan mansik haji agar 

kegiatan berjalan efektif dan efisien walaupun jumlah jamaah tiap tahunya ada 

pengkatan jumlah jamaah. kondisi ini yang membuat penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam bagimana pengawasan  yang dilakukan Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji  Al- Manar kepada setiap calon jamaah haji dalam 

melaksanakan kegiatan manasik, ketertarikan pada hal ini akan di kaji dalam 

bentuk skripsi dengan judul “PENGAWASAN  KEGIATAN BIMBINGAN 

MANASIK HAJI PADA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI AL-

MANAR KOTA PEKANBARU”. 

 
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. Pengawasan  

Menurut Henry Fayol mendefinisikan bahwa pengawasan mencakup 

upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan, perintah yang telah dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga 

dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari 

kejadiannya dikemudian hari.
8
 

 Berdasarkan pengertian tersebut, pengawasan yang dimaksud penulis ialah 

kegiatan bimbingan manasik yang dilakukan harus diawasi oleh seluruh 

pengurus yang ada di Kelompok Bimbingan Ibadash Haji Al-Manar dengan 

baik serta sesuai dengan standar – standar yang telah ditetapkan sebelumnya 

agar calon jammah haji mampu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji 

yang benar sesaui dengan syriat.  

  

                                                             
8
 Besse Marhawati,  Pengantar Pengawasan Pendidikan, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 

2102), hal.12 
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2. Bimbingan Manasik haji  

Manasik haji merupakan kegiatan pelatihan bagi calon jamaah yang 

akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Sebelum jamaah haji berangkat 

ketanah suci, mereka diajarkan dan dibekali konsep ilmu pengetahuan dan 

makna-makna yang terkandung dalam ibadah haji dan umroh.
9
 

3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji  Al-Manar  Kota Pekanbaru    

Pembangunan kantor Kelompok Bimbingan Ibdah Haji Al-Manar 

(KBIH) kota Pekanbaru, yang terletak dijalan Duyung Tengkareng Barat 

Kecamatan Marpoyan Damai, diharapkan kantor KBIH  Al-Manar Kota 

Pekanbaru nantinya dapat berfungsi dengan baik, bukan  sekedar kantor tetapi 

juga memiliki lapangan  dan masjid yang cukup luas yang digunkan sebgai 

tempat dilaksankan kegitan bimbingan manasik setiap minggunya. KBIH Al-

Manar juga memiliki fasilitas lengkap untuk proses bimbingan manasik haji 

seperti miniatur kaabah, infocus dll. “kita berharap, dengan adanya Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji Al-manar Kota Pekanbaru ini nantinya, akan 

membantu para calon jamaah haji untuk belajar tata cara manasik haji dengan 

benar serta kegitan yang dilakukan dapat diawasi dengan sebaik – baiknya 

agar mendapatkan hasil yang  baik pula.
10

 

  

C. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Proses Pengawasan dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik 

Haji di KBIH Al-Manar Kota Pekanbaru?. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengkaji bagaimana pengawasan kegiatan manasih haji di kbih almanar 

agar berjalan dengan baik. 

                                                             
9
 https://islami.co/manasik-haji-makna-dan-kegunaannya/diakses tanggal 8 Desember 

2019 Jam 14:41 
10

 H. Rubianto, Wawancara 23 Februari 2020 

https://islami.co/manasik-haji-makna-dan-kegunaannya/diakses
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2. Keguanaan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengkaji bagaimana  penerapan fungsi pengawasan dalam kegiatan 

bimbingan mansik haji di kbih almanar.  

a. Kegunaan Akademis 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait  dengan penerapan 

fungsi pengawasan dalam pelaksanaan bimbingan mansik haji di kbih 

almanar,  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. 

Penelitian ini dibuat sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUANPUSTAKA 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. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini penulis mengemukakan  sejarah berdirinya KBIH AL-

MANAR , dasar dan tujuan penyelengaraan, visi dan mis, struktur 

pengurusan, dll. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang penerapan fungsi pengawasan di 

KBIH AL-MANAR 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. Landasan Teori 

1. Pengawasan 

a. Pengertian Pengawasan. 

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak 

kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak 

akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. T. Hani Handoko (1995) 

mengemukakan definisi pengawasan yang didalamnya memuat unsur 

esensial proses pengawasan, bahwa:  

“pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk 

menetapkan standar pelaksana dengan tujuan- tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah ditetapkan  sebelumnya, menentukan serta 

mengukur penyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan 

digunakan dengan cara paling efektif dan efiseien  dalam mencapai tujuan- 

tujuan perusahaan. 
11

 

Menurut beberapa para ahli manajemen controlling atau 

pengawasan adalah sebagai berikut: 

1) Robbin (dalam sugandha, 1999:150) menyatkan pengawasan 

merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga 

membutuhkan seorang menajer untuk menjalankan tugas dan 

pekerjaan organisasi. 

2) Terry (dalam sujamto, 1986:17) pengawasan adalah untuk menetukan 

apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, danmengambil 

tindakan tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar 

hasilnya sesauai dengan rencana. 

                                                             
11

 T. Handoko, Manajemen Perosonalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakart: BPFE 

2012), hal. 359 
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3) Dale (dalam winardi, 2002:224) pengawasan tidak hanya nmelihat 

sesuatu dengan seksama dan mealporkan hasil kegiatan mengawasi, 

tetapi juga mengandung arti memperbaiki, dan meluruskannya sehingga 

mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.
12

 

Pengawasan menurut islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak 

lurus, memperbaiki yang belum baik, mengoreksi yang salah. Pengawasan 

dalam ajaran islam, terbagi dalam dua hal, yaitu  berasal dari diri sendiri 

dan yang kedua yang berasal dari keimanan kepada Allah SWT. Seseorang 

yang percaya bahwa Allah SWT selalu mengawasinya maka ia akan 

bertindak secara hati-hati, kemudian yang kedua pengawasan yang 

dilakukan oleh orang lain contohnya mekanisme pengawasan yang 

dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya, pemimpin akan mengawasi 

karyawan dalam mejalankan tugas yang sudah di tentukan.
13

 Al-Quraan 

juga menjelaskan tentang pengawasan, terdapat pada surah Qof ayat 16-

17: 

                              

                            

Artinya : “dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan 

mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih 

dekat kepadanya daripada urat lehernya,  (yaitu) ketika dua 

orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk 

di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.” 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT Telah mengawasi setiap 

hambanya setiap hari, pengawasan itu dilakuakan oleh malaikat rokib dan 

atid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Peneliti 

menyimpulkan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha 

untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana dan 

memastikan apakah tujuan organisasi dapat tercapai.  

                                                             
12

 Sukamdi,  Dasar-dasar Manajemen: Kepemimpinan Lintas Agama, (Bandung:  

Humaniora Utama Pers, 2017), hal. 10 
13

 Didin Hafidhudin, Manajemen Syariah   dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Pers, 

2003), hal. 156-157 
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b. Tahap – tahap Proses Pengawasan 

Menurut  Ais Zakiyudin  proses pengawasan biasanya terdiri dari 

paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah sebagai 

berikut:
14

 

1) Penetapan standar pelaksanaan 

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran 

yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. 

Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan 

sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain 

target penjualan, anggaran, bagian pasar, marjin keuntungan, 

keselamatan kerja dan sasaran produksi. 

Ada tiga bentuk standar yang umum: 

a) Standar-standar phisik; meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah 

langganan, atau kualitas produk. 

b) Standar-standar moneter; yang ditunjukkan dalam rupiah dan 

mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, 

pendapatan penjualan, dan sejenisnya. 

c) Standar-standar waktu; meliputi kecepatan produksi atau batas 

waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. 

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai 

cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, 

langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan 

pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 

Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: 

a) Berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap 

jam, harian, mingguan atau bulanan? 

b) Dalam bentuk apa (what form) pengukuran akan dilakukan? 

Laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon? 

c) Siapa (who) yang terlibat? Manajer, staf departemen? 

                                                             
14

 Ais Zakiyudin, Teori Praktek Manajeme, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2013), hal. 57 
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Pengukuran yang dilakukan sebaiknya mudah dilaksanakan dan 

tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada karyawan.  

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, 

yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik lisan dan 

tertulis, 3) metode-metode otomatis dan 4) inspeksi, pengujian (test), 

atau dengan pengambilan sampel. 

4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan 

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan 

pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar 

yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa 

untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. 

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan 

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, 

tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam 

berbagai bentuk, seperti: 

a) Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu 

rendah) 

b) Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering 

frekwensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem 

pengukuran itu sendiri.) 

c) Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan 

penyimpangan-penyimpangan. 

c. Jenis – jenis Pengawasan 

1) Pengawasan Internal   

Pengawasan Internal (intern) merupakan pengawasan yang 

dijalankan oleh orang maupun badan yang terdapat pada lingkungan 

unit organisasi/lembaga yang berhubungan. 

2) Pengawasan Eksternal  

Pengawasan eksternal (ekstern) merupakan pengawasan atau 

pemeriksaan yang dijalankan oleh unnit pengawasan yang terdapat di 

luar unit organisasi/lembaga yang diawasi. 
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3) Pengawasan preventif  

Pengawasan preventif merupakan sebuah pengawasan yang 

dijalankan di aktivitas sebelum kegiatan tersebut dilakukan menjadi 

dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Contohnya 

adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk 

menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara 

yang membebankan atau merugikan negara. 

4) Pengawasan Represif  

Pengawasan represif merupakan suatu pengawasan yang 

dijalankan kepada suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dijalankan 

atau dilakukan. Contohnya pengawasan yang dilakukan pada akhir 

tahun anggaran yang mana anggaran yang telah ditentukan lalu 

disampaikan laporannya.
15

 

d. Tujuan Pengawasan 

Menurut Simbolon  Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan 

pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna 

(efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
16

 

Sedangkan menurut Silalahi tujuan dari pengawasan adalah 

sebagai berikut :  

1) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah     

direncanakan. 

2) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau 

ditetapkan. 

3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, 

sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. 

4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. 

5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.
17

 

  

                                                             
15

 Richard L Daft,  Manajemen,  (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 72 
16

 Simbolon, Maringan Masry,  Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: 

Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hal. 86  
17

 Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi,  

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 127 
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e. Fungsi Pengawasan 

Menurut Ernie dan saefullah, fungsi pengawasan adalah: 

1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 

dengan indikasi yang ditetapkan. 

2) Mengambil langkah koreksi atas berbagai masalah yang terkait dengan 

pencapain tujuan 

Sedangkan menurut Marigan, fungsi pengawasan adalah: 

1) Mempertebal rasa tangung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 

dan wewenang adalm melaksanakan tugas. 

2) Untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan, agar tidak terjadi 

kerugian.  

f. Kriterian Pengawasan Efektif. 

1) Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. 

2) Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi 

denngan segera. 

3) Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan. 

4) Pengawasan harus fleksibel. 

5) Pengawasan harus selaras dengan pola organisasi. 

6) Pengawasan harus ekonomis. 

7) Pengawasan harus mudah dimengerti. 

8) Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan.
18

 

2. Bimbingan Manasik Haji 

a. Bimbingan Manasik Haji 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bimbingan/bim·bing·an/n 

petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. 
19

 

Menurut Harahap Sumuran manasik adalah tata cara pelaksanaan 

ibadah haji, seperti melaksanakan ihram, tawaf, sai, wukuf, mabit, melepar 

                                                             
18

 Ibid, hal. 129 
19

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 

(Persero Balai Pustaka, 2007), hal. 29 
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jumrah, tahalul.
20

 Para calon jamaah diharuskan  melaksanakan manasik 

karena tidak semua calon jamaah mengerti tentang tata cara ibadah haji 

yang benar, kalimat ini dipertegas oleh surah An-Nahl 43: 

                           

       

Artinya:  “dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang 

lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah 

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui. (Q.S. An-Nahl ayat 43).
21

 
 

Setelah kita mengtahui definisi mansik selanjutnya Haji. Haji 

menurut bahasa, artinya menyengaja. Dalam bahasa arab kata haji sering 

dibaca hajj atau hijj. Sedangkan menurut istilah, haji berarti menyengaja 

pergi kebaitullah pada waku-waktu tertentu untuk memuliakan dan 

mengagungkannya.
22

 

Dari definisi tersebut maka  Bimbingan Manasik Haji adalah 

kegiatan yang direncanakan atau dibuat kelompok/organisasi dalam 

memberikan bantuan pelatihan, pemebelajaran, baik secara teori dan 

praktek. 

b. Fungsi Bimbingan Manasik Haji. 

1) Agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi, 

seprti pelaksannan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk 

kesehatan. 

2) Agar calon jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah 

haji. 

3) Agar jamaah haji siap mental dan fisik dalam melaksanakan ibadah 

haji. 

                                                             
20

 Harhap Sumuran, Kamus Istilah Haji dan Umroh, (Jakarta: Mitra Abadi Pers, 2008), 

hal 362 
21

 Al-Quran dan Terjemahan Wakaf dan Pelayaan Dua Tanah Suci Raja Abdullah Bin 

Abdul Aziz Ali Sa’ud. (Jakarta: Yayasan penejemah Al-Quraan, 1971), hal. 408 
22

 Abdul Halim dan Ikhwan, Ensklopedia Haji dan Umroh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), hal. 84 
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c. Tujuan Bimbingan Ibadah Haji. 

Tujuan manasik haji salah satunya yang tertera dalam buku pola 

bimbingan manasik haji untuk meningkatkan pengetahuan manasik haji 

dan tata cara pelaksanaanya dalam praktik, mengetahui hak dan kewajiban 

sehingga dapat melaksanakn ibadah haji dengan baik.
23

 

d. Bentuk dan Metode Bimbingan Manasik Haji 

Bimbingan manasik haji memiliki bentuk dan metode.  Didalam 

bentuk bimbingan manasik haji terbagi dalam dua sistem yaitu bentuk 

kelompok dan bentuk masal, sementara metode bimbingan manasik haji 

terbagi menjadi 4 yaitu: 

1) Bentuk bimbingan Manasik Haji 

a) Bentuk Kelompok  

Bimbingan kelompok beranggotakan 45 orang 

(rombongan), setiap  kelompok dibagi menjadi 4 regu dan masing-

masing beranggotakan 11 orang termasuk ketua regunya. 

Dilaksanakan oleh KUA kecamatan sebanyak 11 kali pertemuan, 

dengan tujuan membimbing calon jamaah haji secara lebih efektif, 

tentang pengetahuan manasik haji. 

Metode yang digunakan dalam bentuk kelompok ini 

bermacam-macam seperti metode ceramah, metode tutorial, 

metode simulasi, metode bermain peran, metode study kasusu, 

metode peragaan, dan meode diskusi. 

b) Bentuk Massal. 

Bentuk missal  yaitu bimbingan kepada jamaah secara 

umum, sistem bimbingan dalam bentuk missal dilaksanakan di 

kabupaten/kota oleh kantor Kementrian Agama Kabuaten/Kota 4 

kali petemuan. Metode yang digunakan dalam bentuk missal tidak 

berbeda dengan bentuk kelompok yang didalamnya terdapat 

metode ceramah diskusi atau Tanya jawab. 

                                                             
23

 Depertemen Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, (Jakarta: 

Desain Pola Bimbingan Manasik Haji, 2007), hal. 26 
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2) Metode Bimbingan Manasik Haji 

a) Metode Ceramah. 

Metode ceramah dapat digunakan pada pembelajaran 

bimbingan secara masal dan materi bersifat informatif. Yang 

dimaksud metode ceramah adalah pemaparan, enjelasan, dan 

penuturan secara lisan oleh pembimbing dihadapan pesera 

pelatihan. Dalam pelaksanaanya pemaparan dapat dilengkapi 

denangan alat bantu pembelajaran seperti proyektor, film slide, 

microfone, speaker. Meode ceramah dapat digunakan apabila: 

1) Pesertanya berjumlah banyak. 

2) Bermaksud menyampaikan dan memaparkan materi yang 

tersedia, dan telah dipersiapkan sebelumnya. 

3) Digunakan apabila metode laintidak mungkin dilakukan 

menginagat materi dan peserta banyak. 

b) Metode Peragaan. 

Metode peragaan atau pegelaran dalam bimbingan calon 

jammah haji dilaksanakan melalui: spanduk, poster, panel, 

miniature ka’bah mini, mas’as dam jamrah yang ditempatkan pada 

tempat – tempat strategis yang mudah dilihat oleh calon haji. 

Metode peragaan/pegelaran dalam bimbingn calon haji dapat 

digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan dan pengetahuan 

yang bersifat “ tontonan sebagai tuntunan” 

c) Metode praktek lapangan. 

Metode praktek merupakan lanjutan dari metode 

sebelumnya dan sekaligus menjadi alat ukur sejauh mana para 

calom hajim memahami materi bimbingan manasik haji yang telah 

disampaikan. Praktek yang dilakukan dengan cara pembimbing 

menunjuk beberapa calon haji untuk berperan mealkukan amalan-

amalan tertentu. Calon haji melihat sambil mendengarkan 

pentunjuk pembimbing. 
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d) Metode Tanya Jawab atau  Diskusi. 

Dengan metode diskusi diharapkan peserta mampu 

mengungkapkan pikirannya dan menumbuhkan kebersamaan. 

Bentuk diskusi ada dua macam yaitu: 

1) Diskusi kelompok yaitu diskusi yang dilakukan dalam 

kelompok kecil yang dipandu oleh seorang ketua yang 

ditunjukan  ditunjukan dari peserta dan didampini oleh 

narasumber. 

2) Diskuksi panel, yaitu diskuksi yang dilaksanakan besar yang 

dipandu oleh seorang moderator dengan materi yang disajikan 

oleh oleh panelis.
24

 

e. Materi Bimbingan Manasik Haji 

Untuk memudahkan pemahaman peserta manasik haji, duipayakan 

materi materi yang disampaikan adalah materi pokok yang bersifat 

subtantif dan aplikatif sesuai dengan alur dan proses pejalanan ibadah haji 

yaitu sejak membersihkan kuku dan lain-lian, berwudhu, berihram,  shlat 

sunah ihram, niat ihram di miqat, membaca talbiyah, tawaf , sai, wukuf 

diarafah,  muzdalifah, mabit dimina, meljtar jumrah, nafar, tawaf wada, 

tahalul.
25

 

f. Teknik Peragaan Manasik Haji 

1) Tata cara berpakain ihram. 

a) Menyiapkan kain ihram ( bagi pembimbing dan peserta laki-laki). 

b) Pembimbing menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud 

kainihram dan hikmahnya. 

c) Pembimbing mencontohkan cara berpakain kain ihram. 

d) Pserta diajak mempraktekkan mengunakan kain ihram. 

e) Evaluasi. 

2) Tata cara tawaf dalam ruangan yang luas atau lapangan yang 

dilengkapi dengan maket ka’bah mini. 

a) Pelaksanaan. 

                                                             
24

 Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Mubarak bin  Mahfudh Bamualim, Panduan 

Manasik Haji dan Umroh, (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2010), hal. 55-57 
25

 M. Arif, Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1997), Cek ke-4 hal 43 
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b) Pembimbing menjelaskan secara singkkat tentanga arti dan macam 

– macam tawaf, syarat dan wukuf tawaf, hikmaf tawaf. 

c) Memperagakan tawaf dan doa tawaf dari puritan petama hingga 

putaran ketujuh. 

d) Setiap putaran dimulai dari arah sejajar atau lurus hajar aswad.  

e) Tunjukan tempat – tempat mustajab untuk berdoa disekitar ka’bah 

(multajam dan hijir ismail). 

f) Peragakan shalat sunah dua rakaat di belakang makam Ibrahim 

setelah selesa tawaf. 

g) Peragakan shlat sunah mutlak dua rakakat di hijir ismailjika 

kondisi dan sitauasi memungkinkan. 

h) Evaluasi. 

3) Tata cara sai. 

a) Usahakan ditempat yang situasinya mendekati  bukit safa dan 

marwah. 

b) Pembimbing menjelaskan arti dan hikmah sai. 

c) Pembimbing memperagakan gerakan sai, dan mengajak peserta 

mengikutinya dengan membaca doa dan dzikir. 

d) Evalauasi. 

4) Tata cara wukuf. 

a) Dilaksanakan dilapangan atau tempat terbuka dengan menyiapkan 

tenda. 

b) Semua psesrta memakai pakaian ihram. 

c) Menjelaskan secara singkat arti dan hikmah nwukuf, sebelum 

memperagakan kapan dimulainya wukuf dipadang arafah dan 

meninggalkan wukuf dipadang arafah, serta amalan apasaj yang 

dilakukan selama wukuf. 

d) Pembimbing memperagakan wukuf bersama peserta dengan 

tahapan kegiatan: 

1) Diawali denga khutbah wukuf. 

2) Shlat dzuhur dan ashar dengan jama’ Qasar Taqdim 

(berjamaah). 
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3) Dzikir dan doa wukuf. 

4) Shlat magrib dan isya dengan jama’ Qasar Taqdim 

(berjamaah). 

5) Evaluasi. 

e) Mabit di Muzdalifah. 

1) pembimbing mengajak peserta berkumpul ditempat terbuka, 

dan menjelaskan tentang arti dan hikmah mabit dimuzdalifah. 

2) pembimbing memperagakan mabit dimuzdalifah. 

3) Pembimbing mempragakan bacaan dzikir dan doa selama 

mabit. 

4) Pembimbing mengambil batu krikir yang diikuti peserta untuk 

melontar jumroh dimina. 

5) Evaluasi 

f) Tata Cara mabit di Mina. 

1) Diupayaksn dilaksanakan ditempat terbuka atau lapangan. 

2) Menyiapkan tenda untuk berkumpul peserta. 

3) Pembimbing memperagakan mabit dimina dengan mengajak 

peseta untuk membaca al-quraan, dzikir, istigfar,dan doa. 

4) Evaluasi. 

g) Tata cara melontar jumroh. 

1) Dilaksanakan ditempat terbuka atau lapangan yang dilengkapi 

dengan jumrah ula, wustho, dan aqobah dan dilengkapi dengan 

maket kaabah. 

2) Pembimbing menejlaskan secara singkat tantang melintar 

jumrah arti dan  hikmahnya, syarat sah melontar jumrah dan 

doa. 

3) Pembimbing memperagakan melontar jumrah  aqobah tamggal 

10 dzulhijah diikuti oleh peserta selnjutnya dengan melontar 

jumrah ula dan wustho tanggal 11,12,13 dzulhizah. 

4) Evaluasi. 
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h) Tata cara Nafar. 

1) Pembimbing menjelaskna arti nafar dan hikmahnya, perbedaan 

nafar awal dan nafar sani dan japan diperbolehkan nafar. 

2) Pembimbing memperagan tata cara nafar. 

3) Pembimbing mengingatkan kepada pserta tentang keterkaitan 

nafar dan melontar jumrah. 

4) Evaluasi. 

i) Tata cara tahalul. 

1) Sebelumya pembimbing menjelaskan arti, hikmah dan maca-

macam tahalul. 

2) Pembimbing memperaktekan menggunting rambut bagi laki-

laki dan perempuan sebagai salah satu amalan yang 

menajdikam orang yang tadinya dalam keadaaan ihram 

menjadi lepas dari larangan ihram. 

3) Evaluasi.
26

 

 

3. Kelompok Bimbingan Manasik 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), dan Ikatan 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 

                                                             
26
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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 Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji.
27

 

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.
28

 

b. Perizinan KBIH 

Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) diterbitkan oleh 

Kanwil Depag setempat atas nama Menteri Agama RI kepada Lembaga 

Sosial Keagamaan Islam. Kegiatan KBIH adalah memberikan bimbingan 

kepada calon jamaah haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Permohonan izin di tujuka kepada Ka. Kanwil Depag Provinsi dengan 

rekomendasi Ka. KANDEPAG setempat. 

2) Memiliki akta notaris 

3) Memiliki sekretariat yang tetap, alamat dan nomor telepon yang jelas. 

4) Melampirkan susunan pengurus. 

5) Memiliki bimbingan haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti 

pelatihan-pelatihan calon haji oleh pemerintah ketetapan KBIH 

dikeluarkan oleh Ka. Kanwil untuk berlaku 3 tahun penetapan tersebut 
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dapat di perpanjang apabila hasil akreditasi dua tahun terakhir nilai 

kerjanya paling rendah C (sedang). 

c. 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.
29

 

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. 

Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan 

ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah.
30

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingakn dengan penelitian yang lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian penelitian yang lainnya 

yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir-hampir mirip dan sama 

dengan penelitian ini: 

1. Narti Kurniati, dengan judul “ Manajemen Controlling Kantor Kementrian 

Agama Kota Yogyakarta Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kota 

Yogyakarta tahun 2017” penelitian ini menggunakan teknik kualitatif 
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deskriptif dimana  menggambarkan tentang manajemen  controliing pada 

kantor Kementrian Agama Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pengawasan Kemenag kota Yogyakrta terhadap KBIH yang ada di 

daerah itu kurang maksimal dikarenakan bimbingan yang diberikan oleh 

Kemenag kota Yogyakarta lebih dikuasai oleh KBIH. Persamaan penelitian ini 

adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sama-sama 

mengkaji tentang pengawasan, tetapi memiliki perbedaan yaitu penelitian 

sebelumnya Kemenag yang mengawasi bimbingan yang dilakukan KBIH, 

sedangkan penulis mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh KBIH itu 

sendiri didalam menjalankan tugasnya, dan juga tempat penelitian yang 

berbeda jika peneliti sebelumnya berada di kota Jawa Timur  sedangkan 

penulis melakukan penelitian di pekanbaru.
31

 

2. Luluk Musyaroh (Manajemen Dakwah/ Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 

, 2016)  dengan judul “ Proses Pengawasan Kementrian Agama  Kota 

Pekanbaru Terhadap Kinerja Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kota 

Pekanbaru”   berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu menjelaskan 

bagaimana kementerian agama melakukan pengawsan terhdap kinerja KBIH 

yang ada di Pekanbaru dan didapatkan hasil penelitian bahwa ada KBIH yang 

menjalankan kinerja diluar tugas yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data metode deskriptif. 

Sedangkan penelitian penulis tentang Pengawasan Kegitan Bimbingan 

Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar Kota 

Pekanbaru. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dibuat penulis yaitu 

pada objek penelitian yang memfokuskan kepada pengawasan yang 

didalakukan oleh pihak KBIH itu sendiri untuk mengawasi jalannya kegitan 

bimbingan manasik haji sedangkan penelitianj terdahulu Kemetrian Agama 

lah yang menlakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh KBIH yang ada di 

Kota Pekanbaru.  
32
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3. Sentot Harman Glendoh dengan judul “ Fungsi Pengawasan dalam 

Penyelenggaraan Manajemen Koporasi”  penelitian ini menggunakan 

penedekatan kulitatif, menggambarkan bagaiman proses pengawasan dalam 

menjalankan korporasi. Hasil penelitian menunjukan dalam menjalankan 

kegiatan korporasi menajemen pengawasan sangat diperlukan karena untuk 

mencegah kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Persamaan dengan penelitan 

ini sama-sama mengkaji tentang pengawasan tetapi memliki perbedaan yaitu 

objek penelitian, penelitian terdahulu mengkaji pada korporasi sedangkan 

penulis mengkaji tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. 
33

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebgai masalah 

yang penting. Didalam penulisan proposal ini penulis membatasi hanya 5 teori 

yang digunakan meliputi sebagai berikut: 

Yang pertama: penetapan standar pelaksanaan, Standar mengandung arti 

sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk 

penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat 

digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain 

target penjualan, anggaran, bagian pasar, marjin keuntungan, keselamatan kerja 

dan sasaran produksi. 

Yang kedua: Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, menentukan 

pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali 

(how often) maksudnya mengukur kegiatan setiap jam, setiap bulan, tahun dan 

dalam bentuk apa (what form) pengukuran akan dilakukan apakah tertuli, inspeksi 

visual. Siapa (who) siapakah yang akan terlibat. 

 Yang ketiga: Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Ada berbagai cara untuk 

melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-
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laporan, baik lisan dan tertulis, 3) metode-metode otomatis dan 4) inspeksi, 

pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. 

Yang keempat: Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa 

penyimpangan Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan 

pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah 

ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan 

mengapa standar tidak dapat dicapai. 

Yang kelima:  Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, Bila hasil 

analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. 

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti: 

1. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah) 

2. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekwensinya, atau 

kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.) 

3. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-

penyimpangan. 
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Gambar 2.1 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
34

 

 

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 

Tabel 3.1 

Waktu dan Rencana Penelitian 

 

NO Kegiatan Waktu 

1. Penyusunan proposal November 

2 Seminar proposal Desember 

3.  Pembuatan dan 

wawancara 

Februari 

4.  Pengolahan data Maret-April 

5.  Hasil Penelitian Mei-Juni 
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C. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
35

 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, diantarnya adalah ketua 

yayasan Al-Manar (Hamdan Nasution), 1 orang bagian kepengurusan yaitu Bapak 

H. Rubianto  dan satu ustad sebagai tutor/pembimbing yaitu Bapak (Zulkarnain 

Umar), dan 2 jamaah haji di KBIH Al-Manar. 

 

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.
36

 Teknik 

observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan sosial yang 

tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan atas perubahan 

tersebut.
37

 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang proses 

pengawasan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah Haji (KBIH) 

Al-Manar dalam penyelenggaraan manasik 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.
38

 

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.
39
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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:
40

 

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 dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan 

saat melihat dokumentasi yang ada. 
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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.
41

 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 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 
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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.
42
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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.
43

 

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.
44

 

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 rendah dan usianya ralatif 
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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.
45

 

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 oleh 

Yayasan pendidikan Islam Al-manar dalam bentuk kegiatan wirid 

dan tabligh akbar. 
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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. 

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. 
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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.
46

 

 

B. Visi, Misi, dan Tujuan 

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 menjadi salah satu Center of 

Excellence secara khusus untuk melayani Dhuyuufurrahman / Hujjaj 

walmuktamirin. 

1. 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. 
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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.
47

 

2. 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. Struktur Organisasi KBIH Al-Manar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEMBIMBING 

1. H.M. Surdji Wahdi 

2. Drs. H. Kariman 

Ibrahim,MA. 

3. H.Muchtruddin, SH,MA 

4. H. Ali Arpan Nasution 

5. H. Ahmad Rivani,Lc 

KETUA 

H. Hamdan A. Nasution 

 

PEMBINA 

1. Prof. Dr. H. Alaidin 

Koto,MA. 

2. Drs. H. Mukhlis Munaf 

3. DR. H.Yusri Munaf, 

SH,M.Hum 

4. H. Nurkhozin S Hadi, 

SE. MP 

WAKIL KETUA 

H. Razali Nurdin 

 

Koord. SEKRETARIAT & PERLENGKAPAN 

Rulianto Edy, SH 

 

SEKRETARIS 

Ir. H. Rubianto 

 

BENDAHARA 

H.M. Amin, SE 

 



 61 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapakali penulis ikut serta melaksanakan bimbingan manasik 

haji di KBIH Al-Manar dan dari hasil analisa penulis maka dapat penulis 

simpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru untuk memastikan agar setiap proses 

bimbingan manasik haji setiap minggunya yang telah dilaksanakan berjalan 

sesuai rencana dan standar-stanadr yang telah ditetapkan sudah berjalan 

dengan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pihak KBIH telah 

mengunakan fungsi pengawasan dalam menjalankan proses bimbingan mnasik 

haji. 

Pihak KBIH menerapkan pengawasan bersamaan dengan proses 

manasik haji  berlangsung, pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan 

langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh ketua 

KBIH Al-Manar yaitu Bapak H.Hamdan Nasution dan pengawasan tidak 

langsung dilakukan dengan cara menun juk salah satu angota KBIH Al-Manar 

untuk mengawasi jalanya kegiatan dan hasil dari kegiatan hari itu di 

sampaikan kepada ketua dalam bentuk laporan tertulis maupun laporan 

langsung secatra lisan kepada ketua KBIH Al-Manar.  

Kelompok Bimbingan Manasik Haji Al-Manar menerapkan 

pengawasan dengan menetapkan beberapa tahapan yaitu: 

Pertama: Penetapan standar 

Penetapan standar meliputi, standar waktu pelaksanaan kegiatan 

mnasik haji, pentapan materi bimbingan, pentapan biaya manasik, dan 

terakhir penetapann pembimbing/tutor. 

 

Kedua: Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik 

haji. 

Pihak KBIH Al-Manar mengukur pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan pada tahapan ini juga pihak 
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KBIH menetapkan jenis pengawasan yang digunakan dan siapa saja yang 

mengawasi kegiatan manasik haji.  

 

Ketiga: Pengukuran pelaksanaan kegiatan manasik haji. 

Pengawasan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu pengawasan internal 

dan elksternal. 

 

Keempat: Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

Dalam tahap ini terlihat bahwa pada saat proses bimbingan 

manasik haji terdapat beberapa penyimpangan yang menimbulkan 

masalah. Masalah yang terjadi di KBIH Al-Manar seperti ketidaksesuian 

standar waktu pelaksanaan kegiatan manasik dengan jam kedatanagn para 

jamaah maupun tutor, adanya ketidaktransparan biaya mnasik, tidak 

adanya pembimbing perempuan.  

 

Kelima: Pengambilan tindakan koreksi.  

Dalam hal ini pihak KBIH mengambil keputusan untuk 

memberikan toleransi selama 15 menit untuk keterlambatan jamaah, dan 

pihak KBIH akan memfasilitasi untuk memdatangkan pembimbing 

perempuan sesuai permintaan para jamaah khususnya jamaah perempuan.  

 

B. Saran 

1. Sebaiknya pihak KBIH memiliki panitia tersendiri yang bertugas sebagai 

pengawas, untuk mengawasi kegiatan bimbingan manasik haji setiap 

minggunya, agar anggota yang lain fokus kepada tugasnya masing-masing. 

2. Sebaiknya KBIH Al-Manar memiliki pembimbing wanita sesuai dengan 

permintaan jamaah. 

3. Mengenai biaya manasik haji diharapkan pihak KBIH transparan 

memberitahu rincian baiaya apa saja yang dikeluarkan untuk kebutuhan 

manasik. 
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4. Pihak KBIH Al-Manar diharapkan meningkatakn kualitas pelayanan 

mengingat banyaknya bermunculan KBIH baru di kota Pekanbaru sebagi 

pesaing. 
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Instrumen Wawancara 

 

Data narasumber 

Nama   : H. Rubianto 

Jabatan  : Sekertaris KBIH Al-Manar 

Tangaal wawancara : 

 

Daftar pertanyaan 

1. Bagaimana sejarah berdirinya KBIH Al-Manar? 

2. Apa saja yang menjadi dasar dan tujuan penyelenggaraan KBIH Al-

Manar? 

3. Apa visi dan Misi KBIH Al-Manar? 

4. Apa saja program yang dilaksanakan pada saat  bimbingan manasik haji di 

KBIH Al-Manar? 

5. Bagaimana struktur pengurusan di KBIH Al-Manar? 

 

Data narasumber 

Nama   :  H. Hamdan Nasution 

Jabatan  : Ketua  KBIH Al-Manar 

Tangaal wawancara : 

1. Standar apa saja yang diterapkan dalam kegiatan bimbingan manasik haji 

di KBIH Al-Manar? 

2. Pukul berapa bimbingan manasik haji setiap minggunya dilaksanakan? 

3. Bagaimana standar/kriteria pembimbing yang dibutuhkan  KBIH Al-

Manar? 

4.   Berapa biaya yang harus dikeluarkan jamaah yang ingin mengikuti 

bimbingan manasik haji di KBIH Al-Manar? 

5. Berapa kali jumlah pertemuan bimbingan manasik haji di KBIH Al-

Manar? 

6. Bagaimana cara mengukur sejauh mana kegiatan bimbingan manasik haji 

berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? 

7. Siapa saja yang ikut serta mengawasi jalanya kegiatan bimbingan mansik 

haji? 



8. Adakah hal yang masih harus diperbaiki dalam pelaksanaan bimbingan 

manasik haji di KBIH Al-Manar? 

9. Faktor pendukung dan pengahambat jalanya kegiatan bimbingan mansik 

haji di KBIH Al-Manar? 

 

Data narasumber 

Nama   : Ustad Zulkarnain Umar 

Jabatan  : pembimbing kegiatan manasik haji 

Tangaal wawancara : 

1.  Materi apa yang digunakan selama bimbingan manasik haji? 

2. Metode apa yang digunakan dalam proses bimbingan manasik haji? 

3. Bagaimana bentuk bimbingan manasik haji yang diterapkan di KBIH Al-

Manar? 

 

Data narasumber 

Nama   : Bapak Mulyadi & Ibu Salamah  

Jabatan  : Mantan jamaah KBIH Al-Manar  

Tangaal wawancara : 

 

Pertanyaan 

1. Tahun berapa bapak/ibu pertama kali menunaikan ibadah haji? 

2. Dari mana bapak/ibu mengetahui tentang KBIH Al-Manar? 

3. Mengapa ibu memilih KBIH Al-Manar sebagai tempat ibu melaksanakan 

bimbingan manasik haji padahal banyak KBIH yang lain? 

4. Bagaiman materi yang disampaikan saat bimbingan manasik haji, sesuai 

atau tidak dengan jadwal manasik yang telah ditetapkan? 

5. Selama bapak/ibu melakukan manasik haji di KBIH Al-Manar, 

mendaptkan buku panduan bimbingan tidak? 

6. Berapakali jumlah pertemuan manasik haji di KBIH Al-Manar?  

7. Bagaimana menurut bapak pembimbing di KBIH Al-Manar? 

8. Siapa saja pembimbing di KBIH Al-Manar? 

9. Apakah dipungut biaya manasik haji dan berapa nominalnya? 

10. Apa pesan untuk KBIH Al-Manar? 



DOKUMENTASI 

 

  



  



 



PEMEHIFITAH PROVINSI RIAU
}'F*ffiPEilANAilIIAl.I MCIDAL DAN PELAYANAN TERPADU $ATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan ll Komp. Kantor Gubernur Riau
JL.Jsnd. $udirman Na.460Tetp. i0761) 3S064 Fax. (0?Sl) Ag1 l7 p E K A N I A H U

Email : dpmptsp@riau.go.id

HEKOMENDASI
h{*mor : 503/DPMPTSp/tl0N IZIN"HtSET/93179

TENl-ANG

FELAKSANAAN KEGIATAN RISETIPRA RISET
B*i-i PEHG1JMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKBIPSI

Kepala Dinas Penanaman L4ada! dan Peiayanan T'erpadu Satu Pintu Frovinsi Riau, setelah *-*Oi;?'11?it
Permohonan Riset da* I *ekan Fakullas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau,
Un.04/F.tVlpP.00.9l3101lS?S Tanggal 11 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nomor

1. hlanra

2, NIfu' 1KTP

3. Progran: Studi

4. Jenlang

5. Alamat

6. Judul Penelitia*

MAI PUHWANTI

1 1644202226

MAI-JAJ ETI EN DAKWAI..I

5,
PEKANBAHU

FENGAWASAN KFGIATAN BIMBINGAN MANASIK HAJI PADA KELOMFOK
BIMEINGAT'I }BAOA}I HAJI AL"MAHAR KOTA FEKANE,AHU

KELOIdPOK Bi'"A&INGAT.J IBADAH HAJi AL,L,{ANA& KOTA PEKANBARU7. I-okasi Pens{i*a-

Dengan ketentuan sebagai berlk*t:

'I . Tidak melakukan kegiatar': yeilS *ler1!'iii-lpang dari ketentuarr yairg telah ditetapkan"
2. Pelaksanaan Kegiata* F*:;+ii!i*,r: '*ar: Pengumpulan Data ini berlangsung seiama 6 (enam) bulan terhitung mulai

tangg ai rekomendasi it":r *ilerb.i{k**"
3' Kepada pihak yang t*ri;.ari drharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelilian dar: Pengumpulaft Dala dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggai :

Pekanbaru
1 I Juni 2020

0itandalaBg&ni Secara Elekrronik Meialui :

S;stem lnformasi Manaiemen Pelayanan iSi[tPEL]

DlI'IAS PENANLTvIAN MO0AL BAH
PgLAYANAT{ TERPADU SATU PIHTU
PROVINSI RIAU

Tembusao,:
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik proyinsi Riau di pekanbar.u
2. Walikota Pekanbaru

lJp. Kaban Kesi:angpol dan Linmas di pekanbaru
3" Dekan Fakultas Dakwah rJan Komunikasi ulN suska Riau cli pekanbaru
4" Yang Bersangkutan



 
 

 
 

 
  

 

 

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 

Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id 
 

Nomor       : Un.04/F.IV/PP.00.9/3101/2020            Pekanbaru, 18 Syahwal 1441 H 
Sifat   : Biasa                                  11 Juni 2020 
Hal   : Mengadakan Penelitian 
  

Kepada Yth: 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 
Pekanbaru 

      

Assalamu’alaikum wr. wb. 
Dengan hormat, 

 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami: 
 

  N a m a :  Mai Purwanti 
  N I M :  11644202226   
  Semester :  VIII (Delapan) 
                          Jurusan :  Manajemen Dakwah  
  Pekerjaan :  Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

 
Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana 
(S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau dengan judul:  
 
“Pengawasan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru” 
   
Adapun sumber data penelitian adalah: 
  
“Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru” 
  

  Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-
petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut. 
  
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima 
kasih. 

 
 
 

       Wassalam                   
                  a.n. Rektor,     
       Dekan, 
 
 

 
       Dr. Nurdin, MA 
       NIP.19660620 200604 1 015 
Tembusan : 
1. Yth. Rektor UIN Suska  Riau 

        2. Mahasiswa yang bersangkutan 
 

https://fdk.uin-suska.ac.id/
mailto:fdk@uin-suska.ac.id


BIOGRAFI PENULIS 

 

Mai Purwanti lahir di Kandis, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau,  pada tanggal 06 Mei 1997. Anak Ketiga dari 

dua bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Sugito dan Ibu 

Ida.   Penulis menyelesaikan pendidikan dasar Negeri di 

Sekolah Dasar Negri 001 Kecamatan Kandis dan selesai pada 

tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di 

SMP Negeri 1 Kecamatan kandis sampai tahun 2013.  

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah 

Atas di Sekolah Menengah Negeri 01 Kecamatan Kandis dan dinyatakan lulus 
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Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Manajemen Dakwah untuk meraih Gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (1). 
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Kabupaten Siak, Kecamatan Kandis, Kelurahan Simpang Belutu. Di KKN 
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