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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

Duta wisata merupakan putera puteri yang mewakili daerahnya 

dalam mempromosikan potensi dan berbagai aset wisata yang dimiliki oleh 

daerahnya sebagai duta wisata yang berdedikasi tinggi melestarikan seni 

budayanya, dan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kemajuan suatu 

daerah serta mempromosikan potensi wisata-wisata. Denok Kenang 

merupakan panggilan untuk remaja putera puteri Kota Semarang yang 

bertugas sebagai duta wisata Kota Semarang yang berfungsi promotor Kota 

Semarang terutama dalam bidang pariwisata, seni dan budaya. 

Dinas terkait yang bertanggung jawab adanya Denok dan Kenang 

sebagai Duta Wisata Kota Semarang yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang 

pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang berada di Gedung Pandanaran Lt.8 Jalan Pemuda 

175 Semarang 50231 Telp. (024)3584080 Fax. (024)3584081 Website: 

www.pariwisata.semarangkota.go.id email: disbudpar@semarangkota.go.id, 

disbudparkotasemarang@yahoo.com, disbudparkotasemarang@gmail.com. 

Visi dari DISBUDPAR Kota Semarang adalah Semarang sebagai 

Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing. Sedangkan Misi DISBUDPAR Kota 

Semarang adalah mewujudkan sumber daya manusia pariwisata yang 

berkualitas dan professional dengan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang memiliki tingkat professionalism dibidang kebudayaan dan 

pariwisata, mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya kesenian tradisional 

serta pelestarian benda cagar budaya dan bangunan bersejarah, meningkatkan 

kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan 

http://www.pariwisata.semarangkota.go.id/
mailto:disbudpar@semarangkota.go.id
mailto:disbudparkotasemarang@yahoo.com
mailto:disbudparkotasemarang@gmail.com
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wisata, dan meningkatkan kualitas sarana dan jasa, budaya dan pariwisata 

dengan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. (Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2018). 

Sedangkan visi Denok Kenang Kota Semarang adalah 

memposisikan Denok Kenang Kota Semarang sebagai remaja/generasi muda 

berkualitas, yang dapat berperan aktif dalam mempromosikan kepariwisataan. 

Misinya adalah pencerminan figur ideal generasi muda Jawa Tengah 

khususnya Kota Semarang seperti generasi yang aktif, kreatif, memiliki 

program kerja yang mendukung peningkatan pariwisata Kota Semarang 

dengan mengadakan sebuah program kerja setiap tiga bulan sekali, 

representasi citra positif Kota Semarang dari segala aspek seperti seni dan 

budaya, pariwisata, religi, social, ekonomi dengan rutin mengadakan Focus 

Group Discussion (FGD) dengan komunitas penggiat wisata lain, figur yang 

dapat mempromosikan kekayaan seni budaya yang merupakan aset 

kepariwisataan Kota Semarang baik tingkat nasional maupun internasional 

dengan mengedukasi masyarakat secara rutin dengan mengunggah infografis 

dan/atau keunikan pariwisata Kota Semarang. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki fungsi 

dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang 

Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, dan 

Bidang Kebudayaan. 

2. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri 

Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang 

Kebudayaan, dan UPTD. 

3. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, 

Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, 

dan Bidang Kebudayaan. 
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4. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang 

Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan 

Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan, dan UPTD 

5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 

Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, 

Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, Bidang Kebudayaan, dan 

UPTD. 

4.1.1 Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Duta Wisata 

Kota Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

panitia penanggung jawab seleksi Denok Kenang kota Semarang 

pada tanggal 19 November 2017, maka diperoleh deskripsi 

pekerjaan Duta Wisata kota Semarang : 

Tabel 4. 1 Deskripsi Pekerjaan  Duta Wisata Kota Semarang 

Jabatan No Deskripsi Jabatan 

Duta Wisata 

Kota 

Semarang 

1 Fungsi 

Mempromosikan potensi daerahnya di 

bidang pariwisata dan seni budaya di 

tingkal regional, nasional, hingga 

internasional. 

 

2 

 
Tugas 

a. Menjalin hubungan dan kerjasama 

yang baik dengan industri pariwisata 

daerah. 

b. Sebagai pelopor masyarakat untuk 

mengajak, mengerti, dan memahami 

akan pentingnya pariwisata dan seni 

budaya. 

c. Sebagai bentuk kehumasan atau 

public relations. Melaksanakan 

kegiatan hubungan masyarakat, 

meliputi bakti sosial ke panti asuhan, 

menanam pohon di beberapa area 
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kota Semarang dan kerja bakti 

membersihkan corat coret 

vandalisme di jalan-jalan protokol. 

d. Melaksanakan kegiatan Silent 

Movement. Kegiatan yang dilakukan 

oleh Komunitas Denok Kenang 

merupakan usaha penyadaran, 

pemberdayaan dan pengembangan 

masyarakat terkait kepariwisataan 

Kota Semarang (Communication 

Support and Planning for Community 

Development). Contoh: Seperti 

berjalan di sepanjang jalan protokol 

dan mengambil setiap sampah yang 

mereka lihat. Tanpa bicara apapun, 

mereka langsung bertindak untuk 

memberi contoh kepada orang-orang 

di sekitar. 

2 
Tanggung 

jawab 

a. Bertanggungjawab atas semua 

kegiatan yang ada 

dikomunitas/kepariwisataan. 

b. Bertanggung jawab dalam 

menjalankan peran sebagai duta 

wisata. 

c. Bertanggungjawab atas informasi 

yang diberikan kepada 

masyarakat/wisatawan. 

 

Tabel 4. 2 Spesifikasi Pekerjaan Duta Wisata Kota Semarang 

Jabatan No Spesifikasi Jabatan 

Duta Wisata 

Kota 

Semarang 

1 Pengalaman 

a. Berpengalaman dalam 

mempromosikan potensi pariwisata 

b. Menguasai public speaking seperti 

cara dan ketepatan penyampaian 

informasi yang diberikan secara 

baik dan berekspresif kepada 

masyarakat/wisatawan 
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2 Syarat 

a. Warga Negara Indonesia(disertaka 

foto copy KTP) 

b. Pria/Wanita 

c. Pendidikan minimal SMA (usia 17-

25tahun belum menikah) 

d. Belum menikah 

e. Tinggi badan: 

Denok: Min. 160cm 

Kenang: Min. 170cm 

f. Sehat jasmani dan rohani sebagai 

icon/promotor pariwisata daerah 

g. Membuat karangan singkat bertema 

yang telah ditentukan oleh 

DISBUDPAR dengan tulisan 

tangan(satu folio) 

h. Memiliki keterampilan dalam 

berbahasa asing (melampirkan 

sertifikat TOEFL atau keahlian(bagi 

yang memiliki) 

i. Memiliki keterampilan dalam seni 

dan budaya seperti memainkan alat 

music, menari, membatik dll 

j. Memiliki kemampuan dalam public 

speaking seperti cara dan ketepatan 

penyampaian informasi yang 

diberikan secara baik dan 

berekspresif 

k. Memiliki kemampuan modelling 

contoh penampilan menarik, riasan 

wajah,  cara berjalan yang baik dan 

sopan 
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Gambar 4. 1 Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
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4.2 Analisis Penelitian dan Pembahasan 

Analisis yang dilakukan seleksi duta wisata Kota Semarang 

menggunakan metode AHP pemilihan duta wisata melalui proses 

menentukan kriteria dan sub kriteria yang dimiliki peserta, menentukan 

tingkat kepentingan kriteria dan sub kriteria, kemudian menyederhanakan 

tingkat kepentingan dari kriteria dan sub kriteria, lalu menormalisasikan 

tingkat kepentingan tersebut, langkah berikutnya menghitung eigen vector, 

sehingga dapat menghitung (maks) atau eigen maksimum, selanjutnya 

menghitung consistency index (CI), dan langkah terakhir yaitu menghitung 

consistency ratio (CR). Dengan analisis dan pembahasan ini guna 

mempermudah  juri dalam memilih dan mendapatkan calon Duta Wisata yang  

unggul dan kompeten agar dapat menjalankan tugasnya sebagai duta wisata 

dengan baik. 

4.2.1 Menentukan kriteria dan sub kriteria yang akan diukur untuk 

penilaian seleksi Duta Wisata Kota Semarang 

Kriteria dan sub kriteria merupakan hal-hal yang menjadi dasar 

penilaian seleksi pemilihan Duta Wisata Kota Semarang. Kriteria 

dan sub kriteria yang dipilih ditentukan dari hasil kesepakatan ke 

lima juri Denok Kenang. Perolehan informasi di dapat dari hasil 

wawancara dengan koordinator juri yaitu bapak Eko seorang pakar 

pariwisata kota Semarang. (Lampiran 3) 
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Tabel 4. 3 Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian Seleksi pada Pemilihan Duta Wisata 

Kota Semarang 

No. Kriteria Sub Kriteria 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Pendidikan 

Pengetahuan Kepariwisataan 

Pengetahuan umum 

Pengalaman 

2. Sikap (Attitude) 

Disiplin 

Tanggung jawab 

Tingkah laku 

Kerapian berbusana 

 

3. 
Keterampilan (Skill) 

Keterampilan seni dan budaya 

Keterampilan berbahasa 

Public speaking 

Modelling 

 

 

4.2.2 Langkah-Langkah Menentukan Tingkat Kepentingan Kriteria 

dan Sub Kriteria 

Berdasarkan kuesioner pembobotan kriteria dan sub kriteria 

seleksi duta wisata Kota Semarang menggunakan metode AHP yang 

telah diisi oleh kelima juri, kemudian memasukkan data setiap jawaban 

kuesioner kriteria dan sub kriteria ke dalam tabel. Dari tabel tersebut 

dapat dilihat jumlah jawaban yang sama dan yang paling banyak dari 

kriteria dan sub kriteria. 

Munculnya jumlah jawaban yang sama yang paling banyak dari 

kriteria dan sub kriteria itulah yang menjadi tingkat kepentingan 

penilaian yang digunakan untuk penghitungan pada langkah 

selanjutnya. Tingkat kepentingan penilaian yang dihasilkan dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 
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Berikut adalah jawaban wawancara kelima juri mengenai penilaian tingkat 

kepentingan Kriteria : 

1. Juri 1 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri 1 seorang 

dosen, maka diperoleh kriteria pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), sikap (attitude). Semua kriteria diperoleh perbandingan knowledge 3 

kali lebih penting dari attitude, artinya kriteria knowledge weak importance 

of one over another (sedikit lebih penting) dari pada kriteria attitude.  

 Knowledge 4 kali lebih penting dari skill, artinya kriteria knowledge, 

intermediate values between the two adjacent judgements (nilai tengah 

diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan kriteria skill. Knowledge lebih 

penting dari skill dan attitude, karena kriteria pengetahuan lebih penting dari 

pada attitude dan skill karena sebagai duta wisata harus memiliki 

pengetahuan lebih mengenai daerahnya seperti pengetahuan sejarah, sistem 

pemerintahan, seni budaya, dan pariwisata yang akan 

disampaikan/diinformasikan kepada masyarakat.  

 Sedangkan attitude 3 kali lebih penting dari skill, artinya kriteria 

attitude weak importance of one over another (sedikit lebih penting) dari 

pada kriteria skill. Hal tersebut karena sebagai duta wisata yang akan 

berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat harus memiliki sikap 

(attitude) yang baik yang dapat mencerminkan tingkah laku positif sehingga 

dapat menjadi contoh bagi masyarakat maupun wisatawan. 

 

2. Juri 2 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri 2 seorang 

public speaker, maka diperoleh kriteria pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), sikap (attitude). Knowledge 3 kali lebih penting 

daripada skill, artinya kriteria knowledge weak importance of one over 

another (sedikit lebih penting) dari pada kriteria skill.  Knowledge 2 kali 

lebih penting dari attitude, artinya kriteria knowledge intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 
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berdekatan) dengan kriteria attitude.  Karena pengetahuan merupakan dasar 

yang harus dimiliki oleh duta wisata untuk nantinya disampaikan ke 

masyarakat.  

 Sedangkan attitude 2 kali lebih penting dari skill, artinya kriteria 

attitude intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan kriteria skill  karena 

attitude merupakan hal yang dimiliki oleh calon duta wisata yang nantinya 

dapat dijadikan panutan bagi masyarakat. 

 

3. Juri 3 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri 3 seorang 

dosen bahasa Inggris diperguruan tinggi negeri Semarang, kriteria 

knowledge 3 kali lebih penting dari skill dan attitude, artinya kriteria 

knowledge weak importance of one over another (sedikit lebih penting) dari 

pada kriteria skill dan  attitude karena  knowledge sangat menunjang dalam 

pengembangan diri saat ini maupun kedepannya untuk duta wisata.  

 Sedangkan attitude 2 kali lebih penting dari skill, artinya kriteria 

attitude intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan kriteria skill karena 

attitude sangat sulit untuk diubah sehingga untuk menjadi duta wisata sangat 

dibutuhkan attitude yang baik. 

 

4. Juri 4 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri 4 seorang 

wiraswata, semua kriteria Knowledge 2 kali lebih penting dari skill, artinya 

kritera knowledge intermediate values between the two adjacent judgements 

(nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan kriteria skill, 

karena jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas maka pengetahuan 

tersebut dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki orang tersebut. 

Knowledge sama pentingnya dengan attitude, artinya knowledge equal 
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importance (sama penting) dengan sub kriteria attitude karena pengetahuan 

dan sikap yang dimiliki sama-sama penting untuk menjadi denok dan kenang.  

 Sedangkan attitude 3 kali lebih penting dari skill, artinya kriteria 

attitude weak importance of one over another (sedikit lebih penting) dari pada 

kriteria skill, karena sikap merupakan fondasi terpenting seseorang dalam 

mencapai kesuksesan. 

 

5. Juri 5 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri 5 seorang 

dokter sekaligus wirausaha, semua kriteria Knowledge 3 kali lebih penting 

dari skill dan attitude, artinya kriteria knowledge weak importance of one 

over another (sedikit lebih penting) dari pada kriteria skill dan attitude. 

Knowledge merupakan kriteria terpenting dari semua kriteria karena dengan 

adanya knowledge dapat mengetahui wawasan maupun kemampuan 

intelektual yang dimiliki oleh peserta.  

 Sedangkan attitude 2 kali lebih penting dari skill, artinya kriteria 

attitude intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan kriteria skill, karena 

attitude merupakan gambaran dari kepribadian dan sikap yang paling 

mudah dinilai, makadari itu sebagai duta wisata attitude sangat diperlukan 

untuk menunjang citra duta wisata tersebut. Berdasarkan wawancara maka 

dapat dibuat tabel tingkat kepentingan sebagai berikut : 
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Tabel 4. 4 Penilaian Tingkat Kepentingan pada Kriteria oleh Juri 

NO KRITERIA JURI 1  JURI 2  JURI 3  JURI 4  JURI 5  

KESIMPULAN 

TINGKAT 

KEPENTINGAN 

KRITERIA JURI 

1 

Knowledge 

4 kali lebih 

penting dari skill 

3 kali lebih 

penting dari skill 

3 kali lebih 

penting dari skill 

2 kali lebih penting 

dari skill 

3 kali lebih 

penting dari skill 

3 kali lebih penting 

dari skill 

3 kali lebih 

penting dari 

attitude 

2 kali lebih 

penting dari 

attitude 

3 kali lebih 

penting dari 

attitude 

1 kali lebih penting 

dari attitude 

3 kali lebih 

penting dari 

attitude 

3 kali lebih penting 

dari attitude 

Attitude 
3 kali lebih 

penting dari skill 

2 kali lebih 

penting dari skill 

2 kali lebih 

penting dari skill 

2 kali lebih penting 

dari skill 

3 kali lebih 

penting dari skill 

2 kali lebih penting 

dari skill 



47 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA 

Berikut adalah jawaban wawancara kelima juri mengenai penilaian tingkat 

kepentingan Sub Kriteria Knowledge : 

1. Juri 1 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan, menurut juri 1 seorang 

dosen, pada pemilihan Duta Wisata Kota Semarang diperoleh sub kriteria 

dari kriteria knowledge yaitu pendidikan, pengetahuan umum, 

kepariwisataan, pengalaman. Sub kriteria pengetahuan umum 3 kali lebih 

penting dari pendidikan, artinya sub kriteria pengetahuan umum weak 

importance of one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria 

pendidikan. 

Sedangkan pengetahuan umum 2 kali lebih penting dari 

pengalaman, artinya sub kriteria pengetahuan umum intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria pengalaman. Pengetahuan umum lebih 

penting karena apabila peserta memiliki pengetahuan umum yang lebih baik 

itu pengetahuan dalam bidang sejarah, pemerintahan maupun hal-hal yang 

terkait dengan Kota Semarang akan menjadikan duta wisata unggul yang 

akan maju pada pemilihan duta wisata provinsi. 

Pada sub kriteria pengetahuan kepariwisataan, pengetahuan 

kepariwisataan 4 kali lebih penting dari pendidikan dan pengetahuan umum, 

artinya sub kriteria pengetahuan kepariwisataan intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria pendidikan dan pengetahuan umum. Dan 

pengetahuan kepariwisataan 5 kali lebih penting dari pengalaman, artinya 

sub kriteria kepariwisataan essential or strong importance (lebih penting) 

daripada sub kriteria pengalaman. Sub kriteria kepariwisataan lebih penting 

karena kepariwisataan merupakan tujuan utama dibentuknya duta wisata 

sebagai ikon Kota Semarang yang bertujuan untuk mempromosikan dan 

meningkatkan potensi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan 

daerah bagi Kota Semarang. 
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2. Juri 2 

Menurut juri 2 seorang public speaker, pada tabel diatas pemilihan 

Duta Wisata Kota Semarang diperoleh sub kriteria dari kriteria knowledge 

yaitu pendidikan sama pentingnya dengan pengalaman, artinya sub kriteria 

pendidikan equal importance (sama penting) dengan sub kriteria 

pengalaman karena kedua sub kriteria tersebut sama-sama dibutuhkan untuk 

pemilihan duta wisata. Sub kriteria pengetahuan umum 3 kali lebih penting 

dari pendidikan, artinya sub kriteria pengetahuan umum weak importance 

of one over another (sedikit lebih penting) dari pada  sub kriteria 

pendidikan. Karena  dengan memiliki pengetahuan umum yang mumpuni 

perihal sejarah, dan potensi-potensi yang dimiliki daerah, kemudian mampu 

menarik minat wisatawan untuk datang ke daerah. 

Sedangkan pengetahuan umum 5 kali lebih penting dari 

pengalaman, artinya sub kriteria pengetahuan umum essential or strong 

importance (lebih penting) daripada sub kriteria pengalaman.  Karena 

pengetahuan umum dapat membuka wawasan yang luas mengenai seluruh 

aspek yang nantinya dibutuhkan ketika menjadi duta wisata. 

Pada sub kriteria pengetahuan kepariwisataan, kepariwisataan 3 kali 

lebih penting dari pendidikan dan pengetahuan umum, artinya sub kriteria 

kepariwisataan weak importance of one over another (sedikit lebih penting) 

dari pada sub kriteria pendidikan dan pengetahuan. Kepariwisataan 5 kali 

lebih penting dari pengalaman, artinya essential or strong importance (lebih 

penting) daripada sub kriteria pengalaman. Pengetahuan kepariwisataan 

lebih penting karena sebagai duta wisata harus menguasai wawasan terkait 

kepariwisataan Kota Semarang karena hal tersebut merupakan tujuan utama 

dibentuknya duta wisata.  
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3. Juri 3 

 Berdasarkan tabel diatas, menurut juri 3 seorang dosen bahasa inggris 

diperguruan tinggi negeri Semarang pada pemilihan Duta Wisata Kota 

Semarang diperoleh sub kriteria knowledge, pendidikan dan pengalaman 

sama pentingnya, artinya sub kriteria pendidikan equal importance (sama 

penting) dengan sub kriteria pengalaman karena dua sub kriteria tersebut 

sama-sama pentingnya bagi pemilihan duta wisata.  

 Sedangkan pengetahuan umum 4 kali lebih penting dari pendidikan, 

artinya sub kriteria pengetahuan umum intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan pendidikan karena penguasaan pengetahuan umum lebih 

dibutuhkan untuk mengukur kemampuan intelektual dari peserta duta 

wisata. Pengetahuan umum 3 kali lebih penting dari pengalaman, artinya 

sub kriteria pengetahuan umum weak importance of one over another 

(sedikit lebih penting) dari pada pengalaman, karena pengetahuan umum 

berguna untuk mengetahui wawasan yang dimilki duta wisata. 

 Dan pengetahuan kepariwisataan 4 kali lebih penting dari pendidikan, 

artinya sub kriteria pengetahuan kepariwisataan intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria pendidikan karena untuk menjadi duta 

wisata pastinya harus memiliki wawasan tentang kepariwisataan. 

Pengetahuan kepariwisataan 3 kali lebih penting dari pengetahuan umum, 

artinya sub kriteria pengetahuan kepariwisataan weak importance of one 

over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria pengetahuan 

umum karena sebagai duta wisata dibutuhkan untuk memiliki wawasan 

secara mendalam mengenai pemahaman kepariwisataan. Pengetahuan 

kepariwisataan 3 kali lebih penting dari pengalaman, artinya sub kriteria 

pengetahuan kepariwisataan weak importance of one over another (sedikit 

lebih penting) dari pada sub kriteria pengalaman karena duta wisata dituntut 

untuk memiliki wawasan tentang kepariwisataan. 
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4. Juri 4 

 Menurut juri 4 seorang wiraswasta pada tabel diatas pemilihan Duta 

Wisata Kota Semarang diperoleh sub kriteria knowledge, pengetahuan 

umum 2 kali lebih penting dari pendidikan, artinya sub kriteria pengetahuan 

umum intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria 

pendidikan. Dan pengetahuan umum 3 kali lebih penting daripada 

pengalaman, artinya sub kriteria pengetahuan umum weak importance of 

one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria pengalaman.  

 Sedangkan pengetahuan umum lebih dibutuhkan daripada pendidikan 

karena tingkat pendidikan di denok kenang sudah ditentukan sehingga 

peserta rata-rata tingkat pendidikan sama. Sedangkan jika dibandingkan 

dengan pengalaman, pengetahuan umum juga lebih dibutuhkan daripada 

pengalaman. 

 Dan pengetahuan kepariwisataan 3 kali lebih penting dari 

pengetahuan umum dan pengalaman, artinya sub kriteria pengetahuan 

kepariwisataan weak importance of one over another (sedikit lebih penting) 

dari pada sub kriteria pengetahuan umum dan pengalaman, karena sub 

kriteria pengetahuan kepariwisataan merupakan sub kriteria terpenting 

dalam pemilihan denok dan kenang. Pengalaman 2 kali lebih penting dari 

pendidikan, artinya sub kriteria pengalaman intermediate values between 

the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria pendidikan, karena dengan adanya 

seseorang memiliki pengalaman berarti orang tersebut memiliki 

pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai bekal dalam 

menjalankan kegiatan denok dan kenang. 
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5. Juri 5 

 Menurut juri 5 seorang dokter sekaligus wirausaha pada tabel diatas 

bahwa pemilihan Duta Wisata Kota Semarang diperoleh sub kriteria 

knowledge, Pendidikan sama pentingnya dengan pengalaman, artinya sub 

kriteria pendidikan equal importance (sama penting) dengan sub kriteria 

pengalaman, karena sub kriteria pendidikan dan pengalaman sama-sama 

dibutuhkan.  Pengetahuan umum 3 kali lebih penting dari pendidikan dan 

pengalaman, artinya sub kriteria pengetahuan umum weak importance of 

one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria pendidikan 

dan pengalaman, karena pengetahuan umum akan membuka cakrawala dari 

wawasan pengetahuan yang dimiliki para peserta mulai dari sejarah sampai 

sistem pemerintahan.   

 Sedangkan pengetahuan umum sama pentingnya dengan pengetahuan 

kepariwisataan, artinya sub kriteria pengetahuan umum equal importance 

(sama penting) dengan sub kriteria pengetahuan kepariwisataan, karena sub 

kriteria pengetahuan umum dan kepariwisataan merupakan sub kriteria 

yang paling dibutuhkan dalam pemilihan duta wisata kriteria knowledge. 

Jadi mereka harus menguasai ilmu kepariwisataan dan pengetahuan umum.  

 Dan pengetahuan kepariwisataan 2 kali lebih penting dari pendidikan, 

artinya sub kriteria pengetahuan kepariwisataan intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria pendidikan, karena ilmu kepariwisataan 

lebih dibutuhkan dalam pemilihan duta wisata sedangkan rata-rata tingkat 

pendidikan para peserta duta wisata sama. Kepariwisataan 3 kali lebih 

penting dari pengalaman, artinya sub kriteria kepariwisataan weak 

importance of one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria 

pengalaman, karena sebagai duta wisata harus memiliki wawasan tentang 

kepariwisataan karena itu akan menjadi penunjang dalam menjalankan 

tugas sebagai duta wisata. Berdasarkan wawancara maka dapat dibuat tabel 

tingkat kepentingan sebagai berikut : 



52 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA 

Tabel 4. 5 Penilaian Tingkat Kepentingan Pada Sub Kriteria Knowledge oleh Juri 

NO 

SUB 

KRITERIA 

KNOWLEDGE 

JURI 1  JURI 2  JURI 3  JURI 4  JURI 5  

KESIMPULAN 

TINGKAT 

KEPENTINGAN 

SUB KRITERIA 

JURI 

1 
Pengetahuan 

Umum 

3 kali lebih penting 

dari pendidikan 

3 kali lebih penting 

dari pendidikan 

4 kali lebih penting 

dari pendidikan 

2 kali lebih penting 

dari pendidikan 

3 kali lebih penting 

dari pendidikan 

3 kali lebih penting 

dari pendidikan 

2 kali lebih penting 

dari pengalaman 

5 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

2 
Pengetahuan 

Kepariwisataan 

4 kali lebih penting 

dari pendidikan 

3 kali lebih penting 

dari pendidikan 

4 kali lebih penting 

dari pendidikan 

4 kali lebih penting 

dari pendidikan 

4 kali lebih penting 

dari pendidikan 

4 kali lebih penting 

dari pendidikan 

4 kali lebih penting 

dari pengetahuan 

3 kali lebih penting 

dari pengetahuan 

3 kali lebih penting 

dari pengetahuan 

3 kali lebih penting 

dari pengetahuan 

1 kali lebih penting 

dari pengetahuan 

3 kali lebih penting 

dari pengetahuan 

5 kali lebih penting 

dari pengalaman 

5 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 kali lebih penting 

dari pengalaman 

3 Pengalaman 
3 kali lebih penting 

dari pendidikan 

sama penting 

dengan pendidikan 

sama penting 

dengan pendidikan 

2 kali lebih penting 

dari pendidikan 

sama penting 

dengan pendidikan 

sama penting 

dengan pendidikan 
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Berikut adalah jawaban wawancara kelima juri mengenai penilaian tingkat 

kepentingan Sub Kriteria Skill : 

1. Juri 1 

Menurut juri 1 seorang dosen, sub kriteria dari kriteria skill yaitu 

keterampilan berbahasa, keterampilan seni dan budaya, public speaking, 

modelling. Sub kriteria keterampilan berbahasa sama penting dengan 

keterampilan seni dan budaya, artinya sub kriteria keterampilan berbahasa 

equal importance (sama penting) dengan sub kriteria keterampilan seni dan 

budaya.  

Dan keterampilan seni dan budaya 2 kali lebih penting dari pada 

public speaking dan modelling, artinya sub kriteria keterampilan seni dan 

budaya intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria public 

speaking dan modelling karena sebagai duta wisata akan berinteraksi 

langsung dengan wisatawan local maupun wisatawan manca negara 

menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami yang akan 

memberikan informasi mengenai berbagai macam seni budaya yang 

dimiliki pada suatu daerah, maka  keterampilan berbahasa dan keterampilan 

seni budaya sama pentingnya sedangkan keterampilan seni dan budaya lebih 

penting dibanding public speaking dan modelling.  

 

2. Juri 2 

 Menurut juri 2 seorang public speaker, sub kriteria dari kriteria skill 

yaitu keterampilan berbahasa, keterampilan seni dan budaya, public 

speaking, modelling. Sub kriteria keterampilan berbahasa 2 kali lebih 

penting dari keterampilan seni dan budaya dan modelling, artinya sub 

kriteria keterampilan berbahasa intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria keterampilan seni dan budaya dan modelling karena 

sebagai duta wisata diperlukan penguasaan Bahasa nasional, daerah maupun 
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internasional sebagai media komunikasi dalam penyampaian informasi 

mengenai Kota Semarang. 

 Sedangkan keterampilan seni dan budaya sama pentingnya dengan 

public speaking, artinya sub kriteria keterampilan seni dan budaya equal 

importance (sama penting) dengan sub kriteria public speaking karena 

kedua sub kriteria tersebut sama-sama pentingnya dalam menunjang peran 

sebagai duta wisata. Keterampilan seni dan budaya 2 kali lebih penting dari 

modelling, artinya sub kriteria seni dan budaya intermediate values between 

the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria modelling karena sebagai duta wisata harus 

memahami keterampilan seni dan budaya kota Semarang sedangkan 

modelling dapat dilakukan secara autodidact.  

 Pada sub kriteria public speaking, public speaking 3 kali lebih penting 

dari keterampilan berbahasa dan modelling, artinya sub kriteria public 

speaking  weak importance of one over another (sedikit lebih penting) dari 

pada  sub kriteria keterampilan berbahasa dan modelling karena 

kemampuan public speaking untuk menyampaikan dan berkomunikasi 

dengan audience. 

 

3. Juri 3 

 Berdasarkan hasil tabel diatas menurut juri 3 seorang dosen bahasa 

Inggris diperguruan negeri Semarang sub kriteria skill, keterampilan 

berbahasa 2 kali lebih penting dari keterampilan seni dan budaya, artinya 

sub kriteria keterampilan berbahasa intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria keterampilan seni dan budaya. Keterampilan berbahasa 

3 kali lebih penting dari modelling, artinya sub kriteria keterampilan 

berbahasa weak importance of one over another (sedikit lebih penting) dari 

pada modelling. Keterampilan berbahasa lebih penting karena Bahasa 

merupakan media komunikasi antar individu dalam menyamakan persepsi 

sehingga sebagai duta wisata harus mampu menguasai Bahasa Indonesia, 
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Bahasa daerah maupun Bahasa Inggris untuk menunjang komunikasi dalam 

menyampaikan visi,misi dan informasi dari kepariwisataan Kota Semarang. 

Keterampilan seni dan budaya sama pentingnya dengan public speaking 

karena kedua sub kriteria tersebut sama-sama dibutuhkannya untuk 

menunjang peran duta wisata. 

 Keterampilan seni dan budaya 2 kali lebih penting dari modelling, 

artinya sub kriteria keterampilan seni dan budaya intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria modelling,  karena sebagai duta wisata 

dibutuhkan keterampilan yang memiliki pemahaman mengenai seni dan 

budaya. Public speaking 2 kali lebih penting dari keterampilan berbahasa, 

artinya sub kriteria public speaking intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria keterampilan berbahasa, karena sebagai duta wisata 

harus dapat mengungkapkan pendapat maupun ide khususnya di depan 

umum. Public speaking 2 kali lebih penting dari modelling, artinya sub 

kriteria public speaking intermediate values between the two adjacent 

judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub 

kriteria modelling, karena sebagai duta wisata harus mampu 

mengungkapkan ide dan pendapat di depan umum.  

 

4. Juri 4 

 Berdasarkan hasil tabel diatas menurut juri 4 seorang wiraswasta sub 

kriteria skill, keterampilan berbahasa 2 kali lebih penting dari keterampilan 

seni dan budaya dan modelling, artinya sub keterampilan berbahasa 

intermediate values between the two adjacent judgements (nilai tengah 

diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria keterampilan seni 

dan budaya dan modelling. Karena Bahasa merupakan media untuk 

memperkenalkan budaya Kota Semarang. Keterampilan seni dan budaya 2 

kali lebih penting dari modelling, artinya sub kriteria keterampilan seni dan 

budaya intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 
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tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria modelling, 

karena pemilihan duta wisata berfokus pada kebudayaan yang harus 

dilestarikan dan diperkenalkan secara luas kepada masyarakat. Sedangkan 

modelling dapat diajarkan secara autodidact pada calon denok dan kenang.  

 Sedangkan public speaking 2 kali lebih penting dari keterampilan 

berbahasa dan keterampilan seni dan budaya, artinya sub kriteria public 

speaking intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria 

keterampilan berbahasa dan keterampilan seni dan budaya. Public speaking 

3 kali lebih penting dari modelling, artinya sub kriteria public speaking weak 

importance of one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria 

modelling. Public speaking merupakan sub kriteria terpenting dari sub 

kriteria keterampilan lainnya, karena denok dan kenang dituntut untuk bisa 

berbicara didepan umum.  

 

5. Juri 5 

 Berdasarkan tabel diatas menurut juri 5 seorang dokter sekaligus 

wirausaha sub kriteria skill, Keterampilan berbahasa sama pentingnya 

dengan keterampilan seni dan budaya, artinya sub kriteria keterampilan 

berbahasa equal importance (sama penting) dengan sub kriteria 

keterampilan seni dan budaya karena sub kriteria berbahasa dan sub kriteria 

keterampilan seni dan budaya sama-sama dibutuhkan bagi duta wisata. 

Keterampilan berbahasa 2 kali lebih penting dari public speaking dan 

modelling, artinya sub kriteria keterampilan berbahasa intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria public speaking dan modelling, karena 

bahasa merupakan media komunikasi dengan orang lain dalam 

menyamakan persepsi apalagi jika menjadi duta wisata sebaiknya dapat 

berbahasa dengan baik dan benar, dan cerdas dalam memilih kata. 

Keterampilan seni dan budaya 3 kali lebih penting dari public speaking, 

artinya sub kriteria keterampilan seni dan budaya weak importance of one 
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over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria public speaking 

karena keterampilan seni dan budaya harus dimiliki duta wisata dalam 

mempromosikan seni budaya kota Semarang. 

 Sedangkan keterampilan seni dan budaya 2 kali lebih penting dari 

modelling, artinya sub kriteria keterampilan seni dan budaya intermediate 

values between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua 

pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria modelling karena sebagai duta 

wisata dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai seni dan budaya. 

Public speaking 2 kali lebih penting dari modelling, artinya sub kriteria 

public speaking intermediate values between the two adjacent judgements 

(nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria 

modelling karena sebagai duta wisata harus mampu mengungkapkan ide 

maupun pendapat mereka di depan umum. Berdasarkan wawancara maka 

dapat dibuat tabel tingkat kepentingan sebagai berikut : 
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Tabel 4. 6 Penilaian Tingkat Kepentingan Pada Sub Kriteria Skill oleh Juri 

NO 

SUB 

KRITERIA 

SKILL 

JURI 1  JURI 2  JURI 3  JURI 4  JURI 5  

KESIMPULAN 

TINGKAT 

KEPENTINGAN 

SUB KRITERIA 

JURI 

1 
Keterampilan 

Berbahasa 

sama penting 

dengan 

keterampilan seni 

dan budaya 

2 kali lebih 

penting dari 

keterampilan seni 

dan budaya 

2 kali lebih penting 

dari keterampilan 

seni dan budaya 

2 kali lebih penting 

dari keterampilan 

seni dan budaya 

sama penting 

dengan 

keterampilan seni 

dan budaya 

2 kali lebih penting 

dari keterampilan 

seni dan budaya 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih 

penting dari 

modelling 

3 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 

Keterampilan 

Seni dan 

Budaya 

2 kali lebih penting 

dari public 

speaking 

sama penting 

dengan public 

speaking 

sama penting 

dengan public 

speaking 

sama penting 

dengan public 

speaking 

3 kali lebih penting 

dari public 

speaking 

sama penting dengan 

public speaking 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih 

penting dari 

modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

3 
Public 

Speaking 

2 kali lebih penting 

dari keterampilan 

berbahasa 

3 kali lebih 

penting dari 

keterampilan 

berbahasa 

2 kali lebih penting 

dari keterampilan 

berbahasa 

2 kali lebih penting 

dari keterampilan 

berbahasa 

1/2 kali lebih 

penting dari 

keterampilan 

berbahasa 

2 kali lebih penting 

dari keterampilan 

berbahasa 

3 kali lebih penting 

dari modelling 

3 kali lebih 

penting dari 

modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

3 kali lebih penting 

dari modelling 

2 kali lebih penting 

dari modelling 

3 kali lebih penting 

dari modelling 
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Berikut adalah jawaban wawancara kelima juri mengenai penilaian tingkat 

kepentingan Sub Kriteria Attitude : 

1. Juri 1 

Menurut juri 1 seorang dosen, pada tabel diatas sub kriteria dari 

kriteria attitude yaitu disiplin, tanggung jawab, tingkah laku, kerapian 

berbusana. Displin 2 kali lebih penting dibanding kerapian berbusana, 

artinya sub kriteria disiplin intermediate values between the two adjacent 

judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub 

kriteria kerapian berbusana, karena kedisplinan merupakan aspek yang 

mempengaruhi kepribadian seseorang taat terhadap peraturan yang berlaku 

guna kelancaran aktivitas yang akan dilaksanakan dengan kedisiplinan 

seseorang tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. 

Sedangkan tanggung jawab 2 kali lebih penting dibanding disiplin, 

artinya sub kriteria tanggung jawab intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria disiplin. Tanggung jawab 4 kali lebih penting dari 

tingkah laku, artinya sub kriteria tanggung jawab intermediate values 

between the two adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang 

berdekatan) dengan sub kriteria tingkah laku.  Dan tanggung jawab 4 kali 

lebih penting dibanding kerapian berbusana, artinya sub kriteria tanggung 

jawab intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria kerapian 

berbusana. Tanggung jawab lebih penting karena sebagai duta wisata harus 

memiliki tanggung jawab pada peran dan tugas nya untuk memajukan 

pariwisiata Kota Semarang dan pada pribadi masing-masing duta wisata. 

Kemudian tingkah laku 2 kali lebih penting dari disiplin, artinya sub 

kriteria tingkah laku intermediate values between the two adjacent 

judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub 

kriteria disiplin. Dan tingkah laku 3 kali lebih penting dibanding kerapian 

berbusana, artinya sub kriteria tingkah laku weak importance of one over 

another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria kerapian berbusana. 
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Tingkah laku lebih penting karena tingkah laku merupakan cerminan 

kepribadian yang dapat menentukan bagaimana orang lain dapat menerima 

individu tersebut atau tidak. 

 

2. Juri 2 

 Menurut juri 2 seorang public speaker, dari tabel diatas bahwa sub 

kriteria dari kriteria attitude yaitu disiplin, tanggung jawab, tingkah laku, 

kerapian berbusana. Disiplin sama pentingnya dengan tingkah laku, artinya 

sub kriteria disiplin equal importance (sama penting) dengan sub kriteria 

tingkah laku karena kedua sub kriteria tersebut harus dimiliki oleh calon 

duta wisata karena nantinya duta wisata akan mewakili kota Semarang 

dalam penyampaian kepariwisataan kota Semarang kepada masyarakat 

umum sehingga kepribadian seorang duta wisata harus baik. Displin 3 kali 

lebih penting dibanding kerapian berbusana, artinya sub kriteria disiplin 

public speaking weak importance of one over another (sedikit lebih penting) 

dari pada  sub kriteria kerapian berbusana karena disiplin merupakan sikap 

yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang. 

 Sedangkan tanggung jawab 2 kali lebih penting dibanding disiplin, 

artinya sub kriteria tanggung jawab intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria disiplin. Tanggung jawab 3 kali lebih penting dibanding 

kerapian berbusana, artinya sub kriteria tanggung jawab weak importance 

of one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria kerapian 

berbusana karena tanggung jawab merupakan hal penting yang harus 

diterapkan dalam menyelesaikan kewajiban sebagai duta wisata. Tanggung 

jawab sama pentingnya dengan tingkah laku, artinya sub kriteria tanggung 

jawab equal importance (sama penting) dengan sub kriteria tingkah laku 

karena kedua sub kriteria tersebut sama-sama dibutukan untuk kepribadian 

duta wisata kota semarang. 

 Dan tingkah laku 3 kali lebih penting daripada kerapian berbusana, 

artinya tingkah laku weak importance of one over another (sedikit lebih 
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penting) dari pada sub kriteria kriteria berbusana karena tingkah laku 

merupakan cerminan dari kepribadian individu yang memiliki poin cukup 

penting dalam pemilihan duta wisata. 

 

3. Juri 3 

 Menurut juri 3 seorang dosen bahasa Inggris diperguruan tinggi, dari 

tabel diatas bahwa sub kriteria attitude, disiplin sama pentingnya dengan 

tingkah laku, karena  kedua sub kriteria tersebut sama pentingnya dalam 

menunjang citra sebagai duta wisata. Disiplin 3 kali lebih penting dari 

kerapian berbusana, artinya sub kriteria disiplin weak importance of one 

over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria kerapian 

berbusana karena dengan dimilikinya sikap disiplin dapat membentuk 

kepribadian yang baik. Tanggung jawab 2 kali lebih penting dari disiplin, 

artinya sub kriteria tanggung jawab intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria disiplin karena sebagai duta wisata harus menjalankan 

kewajibannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan.  

 Sedangkan tanggung jawab 4 kali lebih penting dari tingkah laku, 

artinya sub kriteria tanggung jawab intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria tingkah laku karena sebagai duta wisata tingkah laku 

maupun perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Tanggung jawab 3 lebih penting dari kerapian berbusana, artinya sub 

kriteria tanggung jawab weak importance of one over another (sedikit lebih 

penting) dari pada sub kriteria kerapian berbusana karena sebagai duta 

wisata yang dapat diandalkan oleh masyarakat maupun dinas adalah duta 

wisata yang memilki rasa tanggungjawab pada diri sendiri maupun 

lingkungan sekitar.  

 Dan tingkah laku 3 kali lebih penting dari kerapian berbusana, artinya 

sub kriteria tingkah laku weak importance of one over another (sedikit lebih 

penting) dari pada sub kriteria kerapian berbusana karena dengan memiliki 
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kepribadian tingkah laku yang baik akan dapat menunjang citra sebagai duta 

wisata. 

 

4. Juri 4 

 Menurut juri 4 seorang wiraswasta, dari tabel diatas bahwa sub kriteria 

attitude, Disiplin sama pentingnya dengan tingkah laku, artinya sub kriteria 

disiplin equal importance (sama penting) dengan sub kriteria tingkah laku, 

karena tingkah laku dan disiplin saling berkaitan. Disiplin 3 kali lebih 

penting dari kerapian berbusana, artinya sub kriteria disiplin weak 

importance of one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria 

kerapian berbusana. Disiplin lebih penting untuk denok dan kenang karena 

disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah 

laku seseorang. Tanggung jawab 3 kali lebih penting dari disiplin, artinya 

sub kriteria tanggung jawab weak importance of one over another (sedikit 

lebih penting) dari pada sub kriteria disiplin. 

 Sedangkan tanggung jawab 4 kali lebih penting dari tingkah laku, 

artinya sub kriteria tanggung jawab intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria tingkah laku. Tanggung jawab 3 kali lebih penting dari 

kerapian berbusana, artinya sub kriteria tanggung jawab weak importance 

of one over another (sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria kerapian 

berbusana. Tanggung jawab merupakan sub kriteria terpenting dari sub 

kriteria attitude karena jika seseorang memiliki tanggung jawab berarti 

memiliki kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan akan kewajiban. Dan 

tingkah laku 3 kali lebih penting dari kerapian berbusana, artinya sub 

kriteria tingkah laku weak importance of one over another (sedikit lebih 

penting) dari pada sub kriteria kerapian berbusana karena tingkah laku 

merupakan cerminan perilaku seseorang terhadap orang lain sesuai dengan 

tuntutan lingkungan orang tersebut berada. 
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5. Juri 5 

 Menurut juri 5 seorang dokter sekaligus wirausaha, dari table diatas 

bahwa sub kriteria attitude, disiplin sama pentingnya dengan 

tanggungjawab, artinya sub kriteria disiplin equal importance (sama 

penting) dengan sub kriteria tanggung jawab karena sub kriteria disiplin dan 

tanggung jawab sama-sama dapat membentuk kepribadian yang baik. 

Disiplin 2 kali lebih penting dari tingkah laku, artinya sub kriteria disiplin 

intermediate values between the two adjacent judgements (nilai tengah 

diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria tingkah laku, 

karena dengan memiliki sikap disiplin maka akan terbentuk kepribadian 

yang baik yang dapat berpengaruh kepada tingkah laku yang dilakukan. 

Disiplin 2 kali lebih penting dari kerapian berbusana, artinya sub kriteria 

disiplin intermediate values between the two adjacent judgements (nilai 

tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) dengan sub kriteria kerapian 

berbusana, karena sikap disiplin lebih dibutuhkan untuk membangun 

kepribadian yang baik dalam pemilihan duta wisata. 

 Sedangkan tanggung jawab 2 kali lebih penting dari tingkah laku, 

artinya sub kriteria tanggung jawab intermediate values between the two 

adjacent judgements (nilai tengah diantara dua pilihan yang berdekatan) 

dengan sub kriteria tingkah laku, karena sebagai duta wisata harus dapat 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dari itu 

tingkah laku dari duta wisata harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Tanggung jawab 3 kali lebih penting dari kerapian berbusana, artinya sub 

kriteria tanggung jawab weak importance of one over another (sedikit lebih 

penting) dari pada sub kriteria kerapian berbusana karena tanggung jawab 

merupakan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan tugas yang telah 

diberikan. Dan tingkah laku 3 kali lebih penting dari kerapian berbusana, 

artinya sub kriteria tingkah laku weak importance of one over another 

(sedikit lebih penting) dari pada sub kriteria kerapian berbusana, karena 

dengan memiliki tingkah laku yang baik akan menunjang citra sebagai duta 

wisata. Berdasarkan wawancara maka dapat dibuat tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4. 7 Penilaian Tingkat Kepentingan Pada Sub Kriteria Attitude oleh Juri 

NO 

SUB 

KRITERIA 

ATTITUDE 

 JURI 2  JURI 3  JURI 4  JURI 5  

KESIMPULAN 

TINGKAT 

KEPENTINGAN 

SUB KRITERIA 

JURI 

1 Disiplin 

2 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

3 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

3 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

3 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

2 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

3 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

2 
Tanggung 

Jawab 

2 kali lebih 

penting dari 

disiplin 

2 kali lebih 

penting dari 

disiplin 

2 kali lebih penting 

dari disiplin 

3 kali lebih 

penting dari 

disiplin 

2 kali lebih penting 

dari disiplin 

2 kali lebih penting 

dari disiplin 

4 kali lebih 

penting dari 

tingkah laku 

1 kali lebih 

penting dari 

tingkah laku 

4 kali lebih penting 

dari tingkah laku 

4 kali lebih 

penting dari 

tingkah laku 

2 kali lebih penting 

dari tingkah laku 

4 kali lebih penting 

dari tingkah laku 

4 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

3 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

3 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

3 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

3 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

3 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

3 Tingkah Laku 

2 kali lebih 

penting dari 

disiplin 

sama penting 

dengan disiplin 

sama penting 

dengan disiplin 

sama penting 

dengan disiplin 

3 kali lebih penting 

dari disiplin 

sama penting 

dengan disiplin 

3 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

3 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

2 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

3 kali lebih 

penting dari 

kerapian 

berbusana 

3 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 

3 kali lebih penting 

dari kerapian 

berbusana 
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4.2.3 Perhitungan bobot Kriteria dan Sub Kriteria 

Perhitungan matriks kriteria dan sub kriteria kelima dewan juri Denok 

dan Kenang Kota Semarang, berikut langkah-langkahnya: 

1. Perhitungan Bobot untuk Kriteria Knowledge, Skill dan   

     Attitude 

Langkah 1 :  Tingkat Kepentingan Kriteria 

Berdasarkan hasil tabel tingkat kepentingan kriteria, yaitu 

kriteria knowledge 3 kali lebih penting dari kriteria skill dan 3 kali 

lebih penting dari kriteria attitude. Sedangkan Attitude 2 kali lebih 

penting dari kriteria Skill. 

Tabel 4. 8 Matriks Kepentingan Kriteria Knowledge, Skill dan Attitude  

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

Langkah 2 : Menyederhanakan Matriks Kepentingan Kriteria 

Kemudian, untuk memudahkan perhitungan maka tabel 4.8 disederhanakan 

menjadi bentuk desimal kemudian tiap baris dijumlahkan seperti yang ada pada 

tabel 4.9 dibawah ini. 

Tabel 4. 9 Matriks Kriteria Knowledge, Skill dan Attitude yang Disederhanakan 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 knowledge Skill attitude 

knowledge 1 3 3 

skill 1/3 1 1/2 

attitude 1/3 2 1 

 knowledge Skill attitude 

knowledge 1,00 3,00 3,00 

skill 0,33 1,00 0,50 

attitude 0,33 2,00 1,00 

Jumlah 1,67 6,00 4,50 
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Langkah 3 : Menormalisasikan Matriks Kepentingan Kriteria 

Kemudian, tiap baris Kriteria dari Tingkat Kepentingan Dibagi dengan tiap 

kolom Jumlah Kriteria maka diperoleh bobot yang dinormalkan. 

Tabel 4. 10 Matriks Kriteria Knowledge, Skill dan Attitude yang Dinormalkan 

 Knowledge skill attitude Jumlah 

knowledge 0,60 0,50 0,67 1,77 

skill 0,20 0,17 0,11 0,48 

attitude 0,20 0,33 0,22 0,76 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 3,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

Langkah 4 : Menghitung Eigen Vector 

Nilai eigen vector dihasilkan dari jumlah bobot setiap baris (tabel 4.10) 

dibagi dengan jumlah kriteria (3 kriteria). 

Eigen vector di hitung berdasarkan tabel 4.10, eigen vector untuk kriteria 

knowledge dihitung dengan cara pada baris jumlah kriteria knowledge menunjukkan 

angka 1,77. Lalu, angka 1,77 tersebut dibagi dengan jumlah kriteria yaitu 3. 

Sehingga 1,77 dibagi 3 menghasilkan eigen vector dengan angka 0,59. Eigen vector 

untuk kriteria skill, jumlah baris kriteria skill 0,48 dibagi dengan jumlah kriteria 3, 

sehingga menghasilkan 0,16. Dan eigen vector attitude,jumlah baris kriteria 

attitude 0,76 dibagi dengan jumlah kriteria 3, sehingga menghasilkan 0,25. 

Tabel 4. 11 Matriks Eigen Vector Kriteria Knowledge, Skill dan Attitude 

 Knowledge Skill Attitude Eigen Vector 

Knowledge 0,60 0,50 0,67 0,59 

Skill 0,20 0,17 0,11 0,16 

Attitude 0,20 0,33 0,22 0,25 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 
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Langkah 5 : Menghitung Eigen Vector Maksimum (λmax) 

Kemudian nilai eigen maksimum (λmax) diperoleh dari menjumlahkan 

hasil perkalian jumlah kolom pada matriks pembobotan yang disederhanakan (tabel 

4.9)  dengan eigen vector (tabel 4.11).  

Berdasarkan tabel 4.9 dan tabel 4.11, eigen vector maksimum dihitung dengan cara 

eigen vector kriteria knowledge (0,59) dikali dengan jumlah kolom kriteria 

knowledge (1,67) kemudian ditambah dengan eigen vector kriteria skill (0,16) dikali 

dengan jumlah kolom kriteria skill (6,00) kemudian ditambah dengan eigen vector 

kriteria attitude (0,25) dikali dengan jumlah kolom kriteria attitude (4,50) sehingga 

menghasilkan angka 3,07. 

Nilai eigen maksimum yang didapat yaitu:  

λmax = (0.59 x 1.67) + (0.16 x 6.00)+ (0.25 x 4.5)= 3.07 

 

Langkah 6 : Menghitung CI (Consistency Index) 

Karena matrix berordo 3 (3 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

CI = (Λmax – n) = 3.07-3 = 0.04 

( n – 1)           2 

 

Langkah 7 : Menghitung CR (Consistency Ratio) 

Untuk n=3, RI= 0.58 (tabel ketentuan) 

CR = 0.04  = 0.06 sehingga KONSISTEN karena 0,06 ≤ 0,1 

          0.58 

 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dan berdasarkan nilai eigen vector 

menunjukkan bahwa, kriteria Knowledge merupakan bobot kriteria yang jumlahnya 

paling banyak dalam pemilihan Denok dan Kenang dengan bobot 0.59 atau 59%, 

kemudian kriteria yang kedua yaitu kriteria Attitude dengan bobot 0.25 atau 25% 

dan kriteria yang ketiga yaitu kriteria Skill dengan bobot 0.16 atau 16%.  



68 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA 

2. Perhitungan Bobot Sub Kriteria Knowledge 

Langkah 1 : Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Knowledge 

Berdasarkan tabel hasil analisis tingkat kepentingan pada sub 

kriteria knowledge menunjukkan bahwa: sub kriteria pendidikan sama 

pentingnya dengan sub kriteria pengalaman. Kemudian sub kriteria 

pengetahuan umum 3 kali lebih penting dari pendidikan, sama penting 

nya dengan sub kriteria kepariwisataan dan 3 kali lebih penting dari 

sub kriteria pengalaman. Sub kriteria kepariwisataan 2 kali lebih 

penting dari sub kriteria pendidikan dan 3 kali lebih penting dari sub 

kriteria pengalaman. 

Tabel 4. 12 Matriks Kepentingan Sub Kriteria Knowledge 

 pendidikan 
pengetahuan 

umum 
kepariwisataan pengalaman 

Pendidikan 1 1/3 1/4 1 

Pengetahuan umum 3 1 1/3 3 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
4 3 1 3 

Pengalaman 1 1/3 1/3 1 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Langkah 2 : Menyederhanakan Matriks Kepentingan Sub Kriteria 

Kemudian, untuk memudahkan perhitungan maka tabel 4.12 

disederhanakan menjadi bentuk desimal kemudian tiap baris dijumlahkan seperti 

yang ada pada tabel 4.13 dibawah ini. 
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Tabel 4. 13 Matriks Sub Kriteria Knowledge yang Disederhanakan 

 Pendidikan 
pengetahuan 

umum 
kepariwisataan pengalaman 

Pendidikan 1,00 0,33 0,25 1,00 

Pengetahuan umum 3,00 1,00 0,33 3,00 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
4,00 3,00 1,00 3,00 

Pengalaman 1,00 0,33 0,33 1,00 

Jumlah 9,00 4,67 1,92 8,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

 

Langkah 3 : Menormalisasikan Matriks Kepentingan Sub Kriteria Knowledge 

Kemudian, tiap baris Sub Kriteria Knowledge dari Tingkat Kepentingan 

dibagi dengan tiap kolom Jumlah Sub Kriteria Knowledge maka diperoleh bobot 

yang dinormalkan maka diperoleh bobot yang dinormalkan. Dapat dilihat pada 

tabel 4.14 berikut ini: 

Tabel 4. 14 Matriks Sub Kriteria Knowledge yang Dinormalisasikan  

 pendidikan 
pengetahuan 

umum 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
pengalaman Jumlah 

Pendidikan 0,11 0,07 0,13 0,13 0,44 

Pengetahuan 

umum 
0,33 0,21 0,17 0,38 1,10 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
0,44 0,64 0,52 0,38 1,98 

Pengalaman 0,11 0,07 0,17 0,13 0,48 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Langkah 4 : Menghitung Eigen Vector 

Nilai eigen vector dihasilkan dari jumlah bobot setiap baris (tabel 4.14) 

dibagi dengan jumlah kriteria (4 kriteria).  
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Berdasarkan tabel 4.14, eigen vector untuk sub kriteria pendidikan dihitung 

dengan cara  pada baris jumlah sub kriteria pendidikan menunjukkan angka 0,44. 

Lalu, angka 0,44 tersebut dibagi dengan jumlah sub kriteria yaitu 4. Sehingga 0,44 

dibagi 4 menghasilkan angka 0,11. Untuk sub kriteria pengetahuan umum 

menunjukkan angka 1,10, lalu angka 1,10 tersebut dibagi dengan jumlah sub 

kriteria yaitu 4. Sehingga 1,10 dibagi 4 menghasilkan angka 0,27. Sub kriteria 

pengetahuan kepariwisataan menunjukkan angka 1,98, lalu angka 1,98 dibagi 

dengan jumlah sub kriteria yaitu 4. Sehingga menghasilkan angka 0,50. Sub kriteria 

pengalaman menunjukkan angka 0,48, lalu angka 0,48 tersebut dibagi dengan 

jumlah sub kriteria yaitu 4. Sehingga menghasilkan angka 0,12. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 15 Matriks Eigen Vector untuk Sub Kriteria Knowledge 

 pendidikan 
pengetahuan 

umum 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
pengalaman Eigen vector 

Pendidikan 0,11 0,07 0,13 0,13 0,11 

Pengetahuan 

umum 
0,33 0,21 0,17 0,38 0,27 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
0,44 0,64 0,52 0,38 0,50 

Pengalaman 0,11 0,07 0,17 0,13 0,12 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

 

Langkah 5 : Menghitung Eigen Vector Maksimum (λmax) 

Kemudian nilai eigen maksimum (λmax) diperoleh dari menjumlahkan 

hasil perkalian jumlah kolom pada matriks pembobotan yang disederhanakan (tabel 

4.13)  dengan eigen vector (tabel 4.15).  

Berdasarkan tabel 4.13 dan tabel 4.15, eigen vector maksimum dihitung 

dengan cara eigen vector sub kriteria pendidikan (0,11) dikali dengan jumlah kolom 

sub kriteria pendidikan (9,00) kemudian ditambah dengan eigen vector sub kriteria 

pengetahuan umum (0,27) dikali dengan jumlah kolom sub kriteria pengetahuan 

umum (4,67) kemudian ditambah dengan eigen vector sub kriteria pengetahuan 



71 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA 

kepariwisataan (0,50) dikali dengan jumlah kolom sub kriteria pengetahuan 

kepariwisataan (1,92) ditambah dengan eigen vector sub kriteria pengalaman (0,12) 

dikali dengan jumlah kolom sub kriteria pengalaman (8,00) sehingga menghasilkan 

angka 4,18. 

Nilai eigen maksimum yang didapat yaitu: 

λmax = (0.11 x 3.00) + (0.27 x 4.67)+ (0.50 x 1.92)+(0.12 x 8.00)= 4.18 

 

Langkah 6 : Menghitung CI (Consistency Index) 

Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

CI = (Λmax – n) = 4.18-4 = 0.06 

( n – 1)           3 

 

Langkah 7 : Menghitung CR (Consistency Ratio) 

Untuk n=4, RI= 0.9 (tabel ketentuan)  

CR = 0.06  = 0.07, sehingga KONSISTEN karena 0,07 ≤ 0,1 

0.9 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dan berdasarkan nilai eigen vector 

menunjukkan bahwa, pada kriteria Knowledge bobot sub kriteria yang jumlahnya 

paling banyak yaitu sub kriteria pengetahuan kepariwisataan dengan bobot 0.50 

atau 50%, kemudian sub kriteria pengetahuan umum dengan bobot 0.27 atau 27%, 

berikutnya sub kriteria pengalaman dengan bobot 0.12 atau 12 % dan terakhir sub 

kriteria pendidikan dengan bobot 0.11 atau 11%. 
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3. Perhitungan Bobot Sub Kriteria Skill 

Langkah 1 : Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Skill 

Berdasarkan tabel hasil analisis tabel kepentingan pada sub 

kriteria skill menunjukkan bahwa: sub kriteria keterampilan 

berbahasa 2 kali lebih penting dari keterampilan seni dan budaya dan 

2 kali lebih penting dari sub kriteria modelling. Sub kriteria 

keterampilan seni dan budaya sama penting nya dengan sub kriteria 

public speaking dan 2 kali lebih penting dari sub kriteria modelling. 

Sedangkan sub kriteria public speaking 2 kali lebih penting dari 

keterampilan berbahasa dan 3 kali lebih penting dari sub kriteria 

modelling. 

Tabel 4. 16 Matriks Kepentingan Sub Kriteria Skill 

 keterampilan 

berbahasa 

keterampilan 

seni dan 

budaya 

public 

speaking 
modelling 

Keterampilan berbahasa 1 2 1/2 2 

Keterampilan seni dan 

budaya 
1/2 1 1 2 

Public speaking 2 1 1 3 

Modelling 1/2 1/2 1/3 1 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

Langkah 2 : Menyederhanakan Matriks Kepentingan Sub Kriteria Skill 

Kemudian, untuk memudahkan perhitungan maka tabel 4.16 

disederhanakan menjadi bentuk desimal kemudian tiap baris dijumlahkan seperti 

yang ada pada tabel 4.17 dibawah ini. 
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Tabel 4. 17 Matriks Sub Kriteria Skill yang Disederhanakan 

 keterampilan 

berbahasa 

keterampilan 

seni dan budaya 

public 

speaking 
modelling 

Keterampilan berbahasa 1,00 2,00 0,50 2,00 

Keterampilan seni dan 

budaya 
0,50 1,00 1,00 2,00 

Public speaking 2,00 1,00 1,00 3,00 

Modelling 0,50 0,50 0,33 1,00 

Jumlah 4,00 4,50 2,83 8,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 
 

Langkah 3 : Menormalisasikan Matriks Kepentingan Sub Kriteria Skill 

Kemudian, tiap baris Sub Kriteria Skill dari Tingkat Kepentingan dibagi 

dengan tiap kolom Jumlah Sub Kriteria Skill maka diperoleh bobot yang 

dinormalkan maka diperoleh bobot yang dinormalkan. Dapat dilihat pada tabel 4.18 

berikut ini: 

Tabel 4. 18 Matriks Sub Kriteria Skill yang Dinormalkan 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

 

Langkah 4 : Menghitung Eigen Vector 

Nilai eigen vector dihasilkan dari jumlah bobot setiap baris (tabel 4.18) 

dibagi dengan jumlah kriteria (4 kriteria).  

 keterampilan 

berbahasa 

keterampilan 

seni dan budaya 

public 

speaking 
modelling Jumlah 

Keterampilan 

berbahasa 
0,25 0,44 0,18 0,25 1,12 

Keterampilan 

seni dan budaya 
0,13 0,22 0,35 0,25 0,95 

Public speaking 0,50 0,22 0,35 0,38 1,45 

Modelling 0,13 0,11 0,12 0,13 0,48 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
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Berdasarkan tabel 4.18 eigen vector untuk sub kriteria pendidikan dihitung 

dengan cara  pada baris jumlah sub kriteria keterampilan berbahasa menunjukkan 

angka 1,12. Lalu, angka 1,12 tersebut dibagi dengan jumlah sub kriteria yaitu 4. 

Sehingga 1,12 dibagi 4 menghasilkan angka 0,28. Kemudian untuk sub kriteria 

keterampilan seni dan budaya, jumlah baris menunjukkan 0.95 kemudian dibagi 

jumlah kriteria 4 sehingga menghasilkan 0,24. Sub kriteria public speaking jumlah 

baris menunjukkan 1,45 dan jumlah kriteria 4 sehingga menghasilkan 0,36. Dan 

sub kriteria modelling jumlah baris menunjukkan 0,48 dibagi jumlah kriteria 4 

sehingga menghasilkan 0,12. 

Tabel 4. 19 Matriks Eigen Vector Sub Kriteria Skill 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 
 

Langkah 5 : Menghitung Eigen Vector Maksimum (λmax) 

Kemudian nilai eigen maksimum (λmax) diperoleh dari menjumlahkan 

hasil perkalian jumlah kolom pada matriks pembobotan yang disederhanakan (tabel 

4.17) dengan vector eigen (tabel 4.19).  

Berdasarkan tabel 4.17 dan tabel 4.19, eigen vector maksimum dihitung 

dengan cara eigen vector sub kriteria keterampilan berbahasa (0,28) dikali dengan 

jumlah kolom sub kriteria pendidikan (4,00) kemudian ditambah dengan eigen 

vector sub kriteria keterampilan seni dan budaya (0,24) dikali dengan jumlah kolom 

sub kriteria pengetahuan umum (4,50) kemudian ditambah dengan eigen vector sub 

kriteria public speaking (0,36) dikali dengan jumlah kolom sub kriteria public 

speaking (2,83) ditambah dengan eigen vector sub kriteria modelling (0,12) dikali 

 keterampilan 

berbahasa 

keterampilan 

seni dan budaya 

public 

speaking 
modelling 

Eigen 

Vector 

Keterampilan 

berbahasa 
0,25 0,44 0,18 0,25 0,28 

Keterampilan 

seni dan budaya 
0,13 0,22 0,35 0,25 0,24 

Public speaking 0,50 0,22 0,35 0,38 0,36 

Modelling 0,13 0,11 0,12 0,13 0,12 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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dengan jumlah kolom sub kriteria modelling (8,00) sehingga menghasilkan angka 

4,17. 

Nilai eigen maksimum yang didapat yaitu:  

λmax = (0.28 x 4.00) + (0.24 x 4.50)+ (0.36 x 2.83)+(0.12 x 8.00)= 4.17 

 

Langkah 6 : Menghitung CI (Consistency Index) 

Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

 

CI = (Λmax – n) = 4.17-4 = 0.06 

( n – 1)         3 

 

Langkah 7 : Menghitung CR (Consistency Ratio) 

Untuk n=4, RI= 0.9 (tabel ketentuan) 

CR = 0.06  = 0.06, sehingga KONSISTEN karena 0,06 ≤ 0,1 

0.9 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dan berdasarkan nilai eigen vector 

menunjukkan bahwa, pada kriteria Skill bobot sub kriteria yang jumlahnya paling 

banyak yaitu sub kriteria public speaking dengan bobot 0.36 atau 36%, kemudian 

sub kriteria keterampilan berbahasa dengan bobot 0.28 atau 28%, berikutnya sub 

kriteria keterampilan seni dan budaya dengan bobot 0.24 atau 24 % dan terakhir 

sub kriteria modelling dengan bobot 0.12 atau 12%.  
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4. Perhitungan Matriks Sub Kriteria Attitude 

Langkah 1 : Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Attitude 

Berdasarkan tabel hasil analisis tabel kepentingan pada sub 

kriteria Attitude menunjukkan bahwa: sub kriteria disiplin sama 

penting nya dengan sub kriteria tingkah laku dan 3 kali lebih penting 

dengan sub kriteria kerapian berbusana. Kemudian, sub kriteria 

tanggungjawab 2 kali lebih penting dari sub kriteria disiplin, 4 kali 

lebih penting dari sub kriteria tingkah laku dan 3 kali lebih penting 

dari sub kriteria kerapian berbusana. Dan sub kriteria tingkah laku 3 

kali lebih penting dari sub kriteria kerapian berbusana. 

Tabel 4. 20 Matriks Kepentingan Sub Kriteria Attitude 

 Disiplin tanggungjawab tingkah laku 
kerapian 

berbusana 

Disiplin 1 1/2 1 3 

Tanggung jawab 2 1 4 3 

Tingkah laku 1 1/4 1 3 

Kerapian berbusana 1/3 1/3 1/3 1 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

 

Langkah 2 : Menyederhanakan Matriks Kepentingan Sub Kriteria 

Kemudian, untuk memudahkan perhitungan maka tabel 4.20 

disederhanakan menjadi bentuk desimal kemudian tiap baris dijumlahkan seperti 

yang ada pada tabel 4.21 dibawah ini 

Tabel 4. 21 Matriks Sub Kriteria Attitude yang Disederhanakan 

 Disiplin tanggungjawab tingkah laku 
kerapian 

berbusana 

Disiplin 1,00 0,50 1,00 3,00 

Tanggung jawab 2,00 1,00 4,00 3,00 

Tingkah laku 1,00 0,25 1,00 3,00 

Kerapian berbusana 0,33 0,33 0,33 1,00 

Jumlah 4,33 2,08 6,33 10,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 
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Langkah 3 : Menormalisasikan Matriks Kepentingan Sub Kriteria Attitude 

Kemudian, tiap baris Sub Kriteria Attitude dari Tingkat Kepentingan dibagi 

dengan tiap kolom Jumlah Sub Kriteria Attitude maka diperoleh bobot yang 

dinormalkan maka diperoleh bobot yang dinormalkan. Dapat dilihat pada tabel 4.22 

dibawah ini: 

Tabel 4. 22 Matriks Sub Kriteria Attitude yang Dinormalisasikan 

 disiplin tanggungjawab tingkah laku 
kerapian 

berbusana 
Jumlah 

Disiplin 0,23 0,24 0,16 0,30 0,93 

Tanggung jawab 0,46 0,48 0,63 0,30 1,87 

Tingkah laku 0,23 0,12 0,16 0,30 0,81 

Kerapian 

berbusana 
0,08 0,16 0,05 0,10 0,39 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

Langkah 4 : Menghitung Eigen Vector 

Nilai eigen vector dihasilkan dari jumlah bobot setiap baris (langkah 3) 

dibagi dengan jumlah kriteria (4 kriteria).  

Berdasarkan tabel diatas, eigen vector untuk sub kriteria disiplin dihitung 

dengan cara pada baris jumlah sub kriteria disiplin menunjukkan angka 0,93. Lalu, 

angka 0,93 tersebut dibagi dengan jumlah sub kriteria yaitu 4. Sehingga 0,93 dibagi 

4 menghasilkan angka 0,23. Sub kriteria tanggung jawab dihitung dengan jumlah 

baris jumlah sub kriteria tanggung jawab menunjukkan 1,87, lalu angka 1,87 dibagi 

baris sub kriteria yaitu 4. Sehingga 1,87 dibagi 4 menghasilkan angka 0,47. Sub 

kriteria tingkah laku dihitung dengan jumlah baris sub kriteria tingkah laku 

menunjukkan 0,81, lalu angka 0,81 dibagi dengan jumlah sub kriteria yaitu 4. 

Sehingga 0,81 dibagi 4 menghasilkan angka 0,20. Sub kriteria kerapian berbusana 

dihitung dengan jumlah baris sub kriteria kerapian berbusana menunjukkan 0,39, 

lalu angka 0,39 dibagi dengan jumlah sub kriteria yaitu 4. Sehingga 0,81 dibagi 4 

menghasilkan angka 0,10.  



78 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA 

Tabel 4. 23 Matriks Eigen Vector Sub Kriteria Attitude 

 disiplin tanggungjawab tingkah laku 
kerapian 

berbusana 

Eigen 

vector 

Disiplin 0,23 0,24 0,16 0,30 0,23 

Tanggung jawab 0,46 0,48 0,63 0,30 0,47 

Tingkah laku 0,23 0,12 0,16 0,30 0,20 

Kerapian 

berbusana 
0,08 0,16 0,05 0,10 0,10 

Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

Langkah 5 : Menghitung Eigen Vector Maksimum (λmax) 

Kemudian nilai eigen maksimum (λmax) diperoleh dari menjumlahkan 

hasil perkalian jumlah kolom pada matriks pembobotan yang disederhanakan (tabel 

4.21)  dengan vector eigen (tabel 4.23).  

Berdasarkan tabel 4.21 dan tabel 4.23, eigen vector maksimum dihitung 

dengan cara eigen vector sub kriteria disiplin (0,23) dikali dengan jumlah kolom 

sub kriteria disiplin(4,33) kemudian ditambah dengan eigen vector sub kriteria 

tanggungjawab (0,47) dikali dengan jumlah kolom sub kriteria tanggungjawab 

(2,08) kemudian ditambah dengan eigen vector sub kriteria tingkah laku (0,20) 

dikali dengan jumlah kolom sub kriteria tingkah laku (6,33) ditambah dengan eigen 

vector sub kriteria kerapian berbusana (0,10) dikali dengan jumlah kolom sub 

kriteria kerapian berbusana (10,00) sehingga menghasilkan angka 4,24. 

 Nilai eigen maksimum yang didapat yaitu:  

λmax = (0.23 x 4.33) + (0.47 x 2.08)+ (0.20 x 6.33)+(0.10 x 10.00)=4.24 

 

Langkah 6 : Menghitung CI (Consistency Index) 

Karena matrix berordo 4 (4 kriteria), nilai indeks konsistensi yang 

diperoleh: 

CI = (Λmax – n) = 4.24-4 = 0.08 

( n – 1)         3 
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Langkah 7 : Menghitung CR (Consistency Ratio) 

Untuk n=4, RI= 0.9 (tabel ketentuan) 

CR = 0.08  = 0.09, sehingga KONSISTEN karena 0,09 ≤ 0,1 

           0.9  

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa, pada kriteria 

Attitude bobot sub  kriteria yang jumlahnya paling banyak yaitu sub kriteria 

tanggung jawab dengan bobot 0.47 atau 47%, kemudian sub kriteria disiplin dengan 

bobot 0.23 atau 23%, berikutnya sub kriteria tingkak laku dengan bobot 0.20 atau 

20 % dan terakhir sub kriteria kerapian berbusana dengan bobot 0.10 atau 10%. 

 

4.2.4 Perhitungan bobot Kriteria dan Sub Kriteria 

Proses dalam menentukan bobot dari setiap kriteria dan sub 

kriteria dilakukan berdasarkan dari hasil jawaban tingkat 

kepentingan yang telah diisi oleh kelima juri. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan 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. 
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Tabel 4. 24 Perhitungan Bobot Setiap Kriteria dan Sub Kriteria Juri 

  Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

 

4.2.5 Menentukan Level Setiap Kriteria dan Sub Kriteria 

 

Menentukan level dilakukan untuk mengetahui tingkat level 

dari kriteria dan sub kriteria yang dimiliki calon duta wisata, menjadi 

dasar pengukuran terpilihnya duta wisata dan disepakati oleh kelima 

Juri. Oleh karena itu, pada langkah ini akan ditetapkan level tertinggi 

dan level terendah dari setiap kriteria dan sub kriteria. 

 

 

 

 

Kriteria 

Eigen 

Vector 

Kriteria 

Sub Kriteria 

Eigen 

Vector 

Sub 

Kriteria 

Hasil 

Bobot 

Knowledge 0.59 

Pendidikan 0.11 0.06 

Pengetahuan Umum 0.27 0.16 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
0.50 0.30 

Pengalaman 0.12 0.07 

Skill 0.16 

Keterampilan 

Berbahasa 
0.28 0.04 

Keterampilan Seni 

dan Budaya 
0.24 0.04 

Public Speaking 0.36 0.06 

Modelling 0.12 0.02 

Attitude 0.25 

Disiplin 0.23 0.06 

Tanggung Jawab 0.47 0.12 

Tingkah Laku 0.20 0.05 

Kerapian Berbusana 0.10 0.02 
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Tabel 4. 25 Leveling Kriteria dan Sub Kriteria 

No. KRITERIA SUB KRITERIA LEVEL DERAJAT 

1.  
Pengetahuan 

(Knowledge) 

a. Pendidikan 

SMA 1 

D3 2 

S1 3 

b. Pengetahuan 

umum 

Menguasai pengetahuan umum 

(30% hanya menjawab salah satu 

pertanyaan mengenai ekonomi, 

sejarah, sistem pemerintahan) 

1 

Meguasai pengetahuan umum 

(60% menjawab pertanyaan 

mengenai ekonomi-sejarah, 

ekonomi-sistem pemerintahan, 

sejarah-sistem pemerintahan) 

2 

Sangat menguasai pengetahuan 

umum (90% menjawab semua 

pertanyaan mengenai ekonomi, 

sejarah, sistem pemerintahan) 

3 

c. Pengetahuan 

Kepariwisataan 

Menguasai ilmu pariwisata (30% 

hanya menjawab salah satu 

pertanyaan mengenai dasar 

hukum kepariwisataan, cagar 

budaya, jenis-jenis pariwisata) 

1 

Menguasai ilmu pariwisata (60% 

menjawab pertanyaan mengenai 

dasar hukum kepariwisataan- 

cagar budaya, dasara huku  

kepariwisataan-jenis-jenis 

pariwisata, cagar budaya-jenis-

jenis pariwisata) 

2 

Sangat menguasi ilmu pariwisata 

(90% menjawab semua 

pertanyaan mengenai dasar 

hukum kepariwisataan, cagar 

budaya, jenis-jenis pariwisata) 

3 
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d. Pengalaman 

Memiliki pengalaman dibidang 

terkait (duta wisata) pada tingkat 

regional 

1 

Memiliki pengalaman dibidang 

yang terkait (duta wisata) pada 

tingkat nasional 

2 

Memiliki pengalaman di bidang 

terkait (duta wisata) pada tingkat 

internasional 

3 

2.  
Keterampilan 

(Skill) 

a. Keterampilan 

berbahasa 

Kurang menguasai dua bahasa 

(daerah dan internasional)  
1 

Menguasai dua bahasa (daerah 

dan internasional)  
2 

Sangat menguasai bahasa (daerah 

dan lebih dari satu bahasa 

internasional)  

3 

b. Keterampilan 

seni dan budaya 

Menguasi keterampilan seni dan 

budaya (hanya menguasai salah 

satu dari menari/ memainkan alat 

music/ membatik) 

1 

Menguasi keterampilan seni dan 

budaya (menguasai menari-

memainkan alat music, menari-

membatik, memainkan alat 

music-membatik) 

2 

Sangat menguasai keterampilan 

seni dan budaya (menguasi 

menari, memainkan alat musik, 

dan membatik) 

3 

c. Public speaking 

Penguasaan sistematika (30% 

hanya menguasai keruntutan 

topic) 

1 

Penguasaan sistematika dan 

penguasaan penampilan (60% 

menguasai keruntutan topic, 

2 
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ekspresi, gaya penyampaian,  dan 

kesesuaian topic dan isi) 

Penguasaan sistematika, 

penguasaan penampilan, 

penguasaan bahasa (90% 

menguasai keruntutan topic, 

ekspresi, gaya penyampaian,  dan 

kesesuaian topic dan isi ketepatan 

lafal, struktur kalimat, tekanan 

kata, pilihan kata dan intonasi 

kalimat) 

3 

d. Modelling 

Menguasai keterampilan 

modelling (hanya menguasai 

salah satu dari catwalk/riasan 

wajah/penampilan menarik) 

1 

Menguasai keterampilan dalam 

modelling (menguasai catwalk-

riasan wajah, catwalk- 

penampilan menarik, riasan 

wajah-penampilan menarik) 

2 

Sangat menguasai keterampilan 

dalam modelling (menguasai 

catwalk, riasan wajah,penampilan 

menarik) 

3 

3.  
Sikap 

(Attitude) 

a. Disiplin 

Kurang memiliki sikap disiplin 

(satu kali terlambat dari 5 kali) 
1 

Memiliki sikap disiplin (dua kali 

terlambat dari 5 kali) 
2 

Sangat memiliki sikap disiplin ( 

selalu tepat waktu) 
3 

b. Tanggung 

jawab 

Memiliki sikap tanggung jawab 

(hanya melaksanakan salah satu 

dari pengumpulan berkas 

persyaratan, melaksanakan tugas 

sebagai ketua angkatan, 

melaksanakan tugas sebagai 

peserta) 

1 
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Memiliki sikap tanggung jawab 

(pengumpulan berkas 

persyaratan-melaksanakan tugas 

sebagai ketua angkatan, 

pengumpulan berkas persyaratan-

melaksanakan tugas sebagai 

peserta, melaksanakan tugas 

sebagai ketua angkatan- 

melaksanakan tugas sebagai 

peserta) 

2 

Sangat memiliki sikap tanggung 

jawab (pengumpulan berkas 

persyaratan, melaksanakan tugas 

sebagai ketua angkatan, 

melaksanakan tugas sebagai 

peserta) 

3 

c. Tingkah laku 

Kurang memiliki tingkah laku 

yang baik (tidak melakukan 3S 

Salam, Senyum,Sapa) 

1 

Memiliki tingkah laku yang baik 

(kadang-kadang melakukan 3S 

Salam, Senyum,Sapa) 

2 

Sangat memiliki tingkah laku 

yang baik (selalu melakukan 3S 

Salam, Senyum,Sapa) 

3 

d. Kerapian 

berbusana 

Selalu mendapat teguran dalam 

kerapian berbusana 
1 

2 sampai 3 kali mendapat teguran 

dalam kerapian berbusana 
2 

Selalu menerapkan berbusana 

rapi dan sopan sesuai yang telah 

ditentukan 

3 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 
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4.2.6 Derajat Setiap Sub Kriteria 

Setelah didapatkan bobot setiap sub kriteria kemudian dihitung 

derajat setiap kriteria/sub kriteria. Berdasarkan kesepakatan dengan 

para juri, nilai total yang ditetapkan yaitu sebesar 1000 poin. Rumus 

yang digunakan untuk menentukan level derajat setiap kriteria/sub 

kriteria yaitu sebagai berikut : 

H = (K x B x G)/L 

 

Dimana: 

H = nilai setiap level 

K = level (1,2,3) 

B = bobot 

 

G = nilai total sebesar 1000 

L = level derajat tertinggi 

 

Berikut perhitungan nilai derajat untuk kriteria pengetahuan 

(knowledge), kriteria keterampilan (skill), kriteria sikap (attitude), 

dari hasil nilai bobot tiap sub kriteria yang telah dihitung: 

1. Kriteria Pengetahuan (Knowledge) 

Tabel 4. 26 Derajat Kriteria Pengetahuan (Knowledge) 

 

 

Sub Kriteria Derajat 1 Derajat 2 Derajat 3 

Pendidikan 
0.06 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 20 

0.06 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 40 

0.06 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 60 

Pengetahuan 

Umum 

0.16 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 53 

0.16 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 107 

0.16 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

0.30𝑥 1 𝑥 1000

3
= 100 

0.30𝑥 2 𝑥 1000

3
= 200 

0.30 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 300 

Pengalaman 
0.07𝑥 1 𝑥 1000

3
= 23 

0.07𝑥 2 𝑥 1000

3
= 47 

0.07 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 70 
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2. Kriteria Keterampilan (Skill) 

Tabel 4. 27 Derajat Kriteria Keterampilan (Skill) 

 

3. Sikap (Attitude) 

Tabel 4. 28 Derajat Kriteria Sikap (Attitude) 

 

 

 

Sub Kriteria Derajat 1 Derajat 2 Derajat 3 

Keterampilan 

berbahasa 

0.04 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 13 

0.04 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 27 0.04 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 40 

Keterampilan 

seni dan budaya 

0.04 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 13 

0.04 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 27 

0.04 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 40 

Public 

Speaking 

0.06 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 20 

0.06 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 40 

0.06 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 60 

Modelling 
0.02 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 7 

0.02 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 13 

0.02 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 20 

Sub Kriteria Derajat 1 Derajat 2 Derajat 3 

Disiplin 
0.06 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 20 

0.06 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 40 

0.06 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 60 

Tanggung 

Jawab 

0.12 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 40 

0.12 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 80 

0.12 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 120 

Tingkah laku 
0.05 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 17 

0.05 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 33 

0.05 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 50 

Kerapian 

Berbusana 

0.02 𝑥 1 𝑥 1000

3
= 7 

0.02 𝑥 2 𝑥 1000

3
= 13 

0.02 𝑥 3 𝑥 1000

3
= 20 
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Dari hasil perhitungan diatas derajat level setiap kriteria/ sub kriteria 

dimasukkan kedalam tabel hasil perhitungan derajat sub kriteria : 

Tabel 4. 29 Nilai derajat kriteria dan sub kriteria: 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Bobot 

Setiap Sub 

Kriteria 

Derajat 

1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 0.06 20 40 60 

Pengetahuan Umum 0.16 53 107 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 
0.30 100 200 300 

Pengalaman 0.07 23 47 70 

Skill 

Keterampilan 

Berbahasa 
0.04 13 47 40 

Keterampilan Seni 

dan Budaya 
0.04 13 27 40 

Public Speaking 0.06 20 40 60 

Modelling 0.02 7 13 20 

Attitude 

Disiplin 0.06 20 40 60 

Tanggung Jawab 0.12 40 80 120 

Tingkah Laku 0.05 17 3 50 

Kerapian Berbusana 0.02 7 13 20 
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Berdasarkan nilai derajat diatas dapat dibuat usulan desain penilaian yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 30 Usulan desain penilaian pemilihan duta wisata sebagai berikut: 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60   

Pengetahuan Umum 53 107 160   

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300   

Pengalaman 23 47 70   

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40   

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40   

Public Speaking 20 40 60   

Modelling 7 13 20   

Attitude 

Disiplin 20 40 60   

Tanggung Jawab 40 80 120   

Tingkah Laku 17 33 50   

Kerapian Berbusana 7 13 20   

Total   

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 
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Berikut adalah simulasi penilaian seleksi dua peserta Duta Wisata kota 

Semarang A dan B yang dilakukan oleh lima juri: 

 Tabel 4. 31 Penilaian Duta Wisata Kota Semarang pada peserta A 

Nama peserta : Peserta A 

Penilai  : Juri 1 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 2 40 

Pengetahuan Umum 53 107 160 3 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 2 200 

Pengalaman 23 47 70 2 47 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 3 40 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 2 27 

Public Speaking 20 40 60 1 20 

Modelling 7 13 20 3 20 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 3 120 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 3 20 

Total  767 
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Nama peserta : Peserta A 

Penilai  : Juri 2 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 1 20 

Pengetahuan Umum 53.33 106.67 160 3 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 3 300 

Pengalaman 23 47 70 2 47 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 2 47 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 2 27 

Public Speaking 20 40 60 1 20 

Modelling 7 13 20 2 13 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 3 120 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 2 13 

Total  840 
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Nama peserta : Peserta A 

Penilai  : Juri 3 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 1 20 

Pengetahuan Umum 53 107 160 2 107 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 3 300 

Pengalaman 23 47 70 1 23 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 2 47 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 3 40 

Public Speaking 20 40 60 1 20 

Modelling 7 13 20 3 20 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 1 40 

Tingkah Laku 17 33 50 1 17 

Kerapian Berbusana 7 13 20 2 13 

Total  687 
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Nama peserta : Peserta A 

Penilai  : Juri 4 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 2 40 

Pengetahuan Umum 53 107 160 3 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 2 200 

Pengalaman 23 47 70 3 70 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 3 40 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 2 27 

Public Speaking 20 40 60 2 40 

Modelling 7 13 20 3 20 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 2 80 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 2 13 

Total  763 
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Nama peserta : Peserta A 

Penilai  : Juri 5 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 3 60 

Pengetahuan Umum 53 107 160 3 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 2 200 

Pengalaman 23 47 70 2 47 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 3 40 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 1 13 

Public Speaking 20 40 60 2 40 

Modelling 7 13 20 2 13 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 2 80 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 3 20 

Total  746 
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Tabel 4. 32 Penilaian Duta Wisata Kota Semarang pada peserta B 

Nama peserta : Peserta B 

Penilai  : Juri 1 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 2 40 

Pengetahuan Umum 53 107 160 2 107 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 3 300 

Pengalaman 23 47 70 1 23 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 2 47 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 2 27 

Public Speaking 20 40 60 3 60 

Modelling 7 13 20 3 20 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 3 120 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 1 7 

Total  824 
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Nama peserta : Peserta B 

Penilai  : Juri 2 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 1 20 

Pengetahuan Umum 53 107 160 3 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 3 300 

Pengalaman 23 47 70 1 23 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 2 47 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 2 27 

Public Speaking 20 40 60 3 60 

Modelling 7 13 20 2 13 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 3 120 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 3 20 

Total  863 
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Nama peserta : Peserta B 

Penilai  : Juri 3 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 2 40 

Pengetahuan Umum 53 107 160 2 107 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 3 300 

Pengalaman 23 47 70 1 23 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 2 47 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 2 27 

Public Speaking 20 40 60 3 60 

Modelling 7 13 20 3 20 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 3 60 

Tanggung Jawab 40 80 120 3 120 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 2 13 

Total  850 
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Nama peserta : Peserta B 

Penilai  : Juri 4 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 2 40 

Pengetahuan Umum 53 107 160 2 107 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 3 300 

Pengalaman 23 47 70 1 23 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 2 47 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 1 13 

Public Speaking 20 40 60 3 60 

Modelling 7 13 20 3 20 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 3 120 

Tingkah Laku 17 33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 7 13 20 3 20 

Total  823 
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Nama peserta : Peserta B 

Penilai  : Juri 5 

 

 

 

 

 

Kriteria Sub Kriteria 

Derajat 

Derajat 

Nilai 

Derajat 1 2 3 

Knowledge 

Pendidikan 20 40 60 3 60 

Pengetahuan Umum 53 107 160 3 160 

Pengetahuan 

Kepariwisataan 

100 200 300 2 200 

Pengalaman 23 47 70 1 23 

Skill 

Keterampilan Berbahasa 13 47 40 2 47 

Keterampilan Seni dan 

Budaya 

13 27 40 2 27 

Public Speaking 20 40 60 3 60 

Modelling 6.67 13.33 20 3 20 

Attitude 

Disiplin 20 40 60 2 40 

Tanggung Jawab 40 80 120 2 120 

Tingkah Laku 16.67 33.33 50 2 33 

Kerapian Berbusana 6.67 13.33 20 2 7 

Total  797 



99 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA 

Tabel 4. 33 Hasil Nilai Pemenang Peserta Duta Wisata Kota Semarang  

 

Dari tabel 4.30 dapat diketahui total rata-rata nilai untuk peserta A dan B 

dari lima dewan juri, yang menunjukkan bahwa peserta B memiliki total rata-rata 

nilai 831.4 yang artinya total nilai tersebut lebih tinggi dibanding total rata-rata nilai 

dari peserta A yaitu 760.6. Maka dapat disimpulkan bahwa peserta B adalah 

pemenang pemilihan Duta Wisata Kota Semarang. 

  Peserta 
Peserta A Peserta B 

Juri 1 767 824 

Juri 2 840 863 

Juri 3 687 850 

Juri 4 763 823 

Juri 5 746 797 

Rata-rata 760.6 831.4 

Juri 


