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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Denok dan Kenang Kota Semarang 

yang berlokasi di Gedung Pandanaran Lantai 8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 

Jawa Tengah Indonesia, telepon (024) 3584080 / (024) 3584077, fax (024) 

3584081, email: disbudpar@semarangkota.go.id. Alasan pemilihan Denok 

Kenang Kota Semarang ini menjadi obyek penelitian karena belum adanya 

desain penilaian yang berguna untuk menilai prioritas yang akan dipilih dan 

memberikan keobjektifan serta keakuratan dalam mengambil sebuah 

keputusan pada pemilihan Duta Wisata Kota Semarang yaitu Denok Kenang. 

Denok Kenang Kota Semarang sendiri memiliki peran penting guna 

meningkatkan Kota Semarang terutama dalam bidang seni budaya dan 

pariwisata Kota Semarang sehingga dibutuhkan seleksi yang akurat dan 

objektif. 

Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

beberapa perwakilan anggota Komunitas Denok Kenang Kota Semarang 

dalam 2 tahun terakhir. 

 

3.2 Informan Penelitian 

Informan merupakan orang yang berada pada lingkup penelitian 

yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar 

penelitian. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami 

permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasi promosi 

Ibu Maria Chatarina Ratnasari. Informan non kunci, yaitu orang yang 

dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu lima dewan juri 

pemilihan duta wisata Kota Semarang dewan juri pertama menilai mengenai 

pengetahuan bagaimana pengetahuan finalis tentang kepariwisataan, 

pengetahuan umum dll, juri kedua menilai mengenai sikap bagaimana 

tanggung jawab, tingkah laku dan kedisiplinan dari para finalis, juri ketiga 
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menilai mengenai ketrampilan bagaimana ketrampilan seni dan budaya yang 

dimiliki finalis, juri keempat menilai mengenai bahasa, juri kelima menilai 

mengenai bagaimana kemampuan public speaking dan modelling. Pemilihan 

informan dilakukan berdasarkan dengan kemampuan menjelaskan 

keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendukung 

dalam seleksi calon duta wisata Kota Semarang. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2012) jenis data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah data primer, karena penelitian dilakukan dengan 

wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan mengenai bobot 

penilaian pemilihan duta wisata Kota Semarang menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara yang bertemu secara langsung dengan narasumber 

dan melakukan suatu percakapan tanya jawab secara lisan yang 

diarahkan pada suatu masalah yang sedang diteliti untuk mendapat suatu 

tujuan dari masalah yang telah diteliti kemudian mendapatkan informasi 

dan bertukar informasi melalui tanya jawab yang telah dilakukan. 

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan yaitu Ibu Ratna 

sebagai penanggung jawab panitia penyelenggara pemilihan duta wisata 

Kota Semarang. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dengan memberikan kuesioner berupa daftar 

pernyataan kepada para dewan juri yang kemudian diisi oleh dewan juri untuk 

mendapat jawaban langsung dari dewan juri terkait dengan bagaimana bobot 
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penilaian seleksi duta wisata kota Semarang menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dengan cara menjawab secara tertulis.  

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan dengan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).  

a. Langkah-langkah pada metode AHP, menurut Saaty (1988) adalah: 

1. Menyusun struktur penilaian tehadap masing-masing  finalis, yaitu dari 

kriteria dan sub kriteria Ketrampilan (Skill); keterampilan berbahasa,  

keterampilan seni dan budaya, public speaking, modelling, 

Pengetahuan (Knowledge); pendidikan, pengetahuan umum, 

kepariwisataan, pengalaman, Sikap (Attitude); disiplin, tanggung 

jawab, tingkah laku, kerapian berbusana. 

2. Membentuk matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison) 

kriteria dan sub kriteria. Dengan melakukan penilaian perbandingan 

dari kriteria dan sub kriteria terlebih dahulu. (perbandingan ditentukan 

dengan mengamati kebijakan yang dianut oleh penilai).  

Perbandingan terhadap kriteria yang sama akan menghasilkan nilai 

1. Sehingga nilai 1 akan tampil secara diagonal. (Pengetahuan 

(Knowledge) dengan Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) 

dengan Keterampilan (Skill), Sikap (Attitude) dengan Sikap (Attitude)) 

3. Menentukan ranking kriteria dan sub kriteria dalam bentuk vektor 

prioritas atau disebut juga eigen vector ternormalisasi. 

 Ubah matrik pairwise comparison ke bentuk desimal dan 

jumlahkan tiap kolomnya 

 Bagi elemen-elemen tiap kolom dengan jumlah yang bersangkutan 

 Hitung eigen vector normalisasi dengan cara jumlahkan tiap baris 

kemudian bagi dengan jumlah kriteria 

4. Hitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah penilaian 

perbandingan kriteria bersifat konsisten. 

 Menentukan nilai eigen maksimum (maks) 
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maks diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian 

jumlah kolom matrik pairwise comparison ke bentuk desimal 

dengan eigen vector normalisasi 

 

 Menghitung indeks konsistensi (CI) 

𝐶𝐼 =  maksnn1  

 Rasio konsistensi (CR) 

CR= CI/RI 

Apabila CR<0,10 berarti preferensi pembobotan adalah 

konsisten. Konsisten artinya hasil perhitungan tersebut dapat 

digunakan sebagai hasil yang dapat dipercaya atau valid. 

Dari hasil yang telah dihitung, nilai yang paling tinggi layak 

untuk menjadi pemenang duta wisata Kota Semarang. 

b. Menghitung bobot kriteria dan sub kriteria 

Dari hasil perhitungan AHP maka didapatkan perhitungan bobot pada setiap 

kriteria dan sub kriteria. Dengan cara bobot eigen vector kriteria dikali dengan 

bobot eigen vector tiap sub kriteria. 

c. Menentukan level tertinggi dan terendah pada penilaian seleksi setiap kriteria 

dan sub kriteria 

d. Menghitung nilai derajat setiap kriteria/sub kriteria 

 

 


