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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian merupakan tujuan ilmiah guna mendapatkan data 

dengan kegunaan tertentu mengenai sesuatu hal yang objektif dan dapat 

dipercaya tentang suatu hal (Sugiyono, 2010). Objek Penelitian pada 

penelitian ini adalah penilaian kinerja karyawan pada Kedai Kopi OLD 

KETTLE. 

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang hendak diteliti 

yang bercirikan adanya unsur pelaku, tempat, maupun kegiatan yang dapat 

di observasi (Gamanno, 2017). Lokasi penelitian ini adalah Kedai Kopi 

OLD KETTLE Semarang. Kedai Kopi OLD KETTLE menyediakan 

berbagai olahan makanan dan minuman yang berdesain jaman dulu 

sehingga membuat konsumen dapat menikmati era lampau. 

3.2. Informan Penelitian 

Informan Penelitian merupakan subjek yang memahami dan 

mengerti informasi dari objek yang diteliti sebagai pelaku atau orang lain  

Manager Kedai Kopi OLD KETTLE selaku pimpinan tertinggi 

mengawasi 15 karyawan dan yang berwenang melakukan penilaian 

sehingga penelitian ini menggunakan informan tunggal yaitu manager 

Kedai Kopi guna memberikan informasi mengenai kriteria dan sub kriteria 

yang dipilih serta bobot prioritas (Chabibah, 2014). 

3.3. Metode pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data-data yang ada kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010). 

 Jenis dan Sumber data penelitian ini adalah data jenis primer, yang 

mana dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuenioner yang diajukan 

kepada  pimpinan Kedai Kopi OLD KETTLE 
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3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara merupakan sebuah bentuk teknik pengumpulan data 

untuk menemukan permasalahan yang diteliti bahkan dapat mengetahui hal-

hal yang bersifat lebih detail dengan jumlah informan yang sedikit 

(Sugiyono, 2010) 

 Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan 

untuk manajer Kedai Kopi OLD KETTLE guna memperoleh hasil 

pemilihan kriteria dan sub kriteria 

 Kuesioner merupakan bentuk teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan pertanyaan maupun pernyataan yang tertulis yang ditujukan 

kepada narasumber untuk menjawabnya.(Sugiyono, 2010) 

 Peneliti memberikan kuesioner guna memperoleh data berupa angka 

yang menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dan sub 

kriteria. 

3.4. Alat Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan : 

3.4.1. AHP (Analytical Hierarchy Process) 

Berikut ini adalah prosedur atau langkah-langkah dalam penggunaan metode 

AHP (Kusrini, 2007) :  

1. Menyusun Hirarki dari Permasalahan yang dihadapi. Penyusunan Hirarki 

adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran system secara 

keseluruhan. 

2. Menentukan Prioritas Elemen : 

a) Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah 

dengan membuat perbandingan berpasangan,yaitu membandingkan 

elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Yang 

mana pada penelitian ini diperoleh data dari wawancara oleh 

manager kedai kopi OLD KETTLE. 

b) Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan 

untuk merepresentasikan kepentingan relative dari suatu elemen 

terhadap elemen lainnya. 
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3. Sintesis 

Pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk 

memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah 

ini adalah : 

a) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks 

b) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh Normalisasi Perbandingan 

Berpasangan matriks 

c) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan 

jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata 

4. Mengukur Konsistensi 

Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik 

konsistensi yang ada, karena kita tidak menginginkan keputusan 

berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal –hal yang 

dilakukan adalah : 

a) Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relative 

elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relative 

elemen kedua dan seterusnya 

b) Jumlahkan setiap baris 

c) Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relative 

yang bersangkutan. 

d) Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, 

hasilnya disebut λ maks. 

5. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus 

6. Hitung Ratio Consistency 

7. Jika nilai konsistensi dibawah 10% perhitungan dinyatakan benar. 

8. Membuat Perhitungan Penilaian Kinerja, dengan tahapan : 

a) Memberi nilai total jabatan. 

b) Kalikan nilai total jabatan dengan bobot prioritas kriteria/sub 

kriteria lalu kalikan lagi dengan level penilaian. 
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c) Setelah didapatkan, hasilnya dibagi dengan level penilaian 

tertinggi. 

d) Didapatkan derajat untuk masing-masing kriteria dan subkriteria 

9. Simulasi Penilaian Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


