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LAMPIRAN 1 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth. 

Calon Responden 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Indri Diah Kusuma 

NIM  : 14.D1.0270 

Program Studi : Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata 

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul “DESAIN PENILAIAN 

SELEKSI CALON DUTA WISATA KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN 

METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)”. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. 

Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 

dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika Bapak/Ibu bersedia, maka saya 

mohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan yang saya lampirkan. 

Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

Indri Diah Kusuma 
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LAMPIRAN 2 

PEDOMAN WAWANCARA PRA SURVEY 
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PEDOMAN WAWANCARA PRA SURVEY 

 

1. Menurut anda apakah penilaian seleksi duta wisata kota Semarang bersifat 

transparan dan objektif? Beri alasannya 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

 

1. Nama : SSP (Denok tahun 2015) 

Menurut saya seleksi pemilihan duta wisata kota Semarang masih kurang 

transparan. Karena hasil dari penilaian tidak ditunjukkan atau tidak cantumkan 

berapa persen bobot penilaian dari setiap kriteria yang telah ditentukan. 

Sehingga peserta tidak mengetahui berapa perolehan nilai yang mereka dapat. 

2. Nama : F (Kenang tahun 2015) 

Menurut saya seleksi pemilihan duta wisata kota Semarang belum transparan 

dan masih bersifat subyektif. Karena hasil penilaian tidak diberi tahu kan 

kepada para peserta sehingga para peserta tidak mengetahui berapa perolehan 

nilai yang mereka dapat dari tes yang sudah mereka lakukan. 

3. Nama :  R (Denok tahun 2016) 

Menurut saya pemilihan duta wisata kota Semarang kurang transparan dan 

kurang objektif. Karena hasil tes yang dilakukan pada saat audisi maupun pada 

saat menjalani karantina atau pembekalan tidak ditunjukkan dengan para 

peserta. Dengan begitu dapat memunculkan ketidak objektifan dari pemilihan 

duta wisata tersebut. Dan masih kurang transparan karena peserta pun tidak 

mengetahui apakah penilaian pemilihan duta wisata tersebut sudah akurat. 

4. Nama : S (Kenang tahun 2016) 

Menurut saya pemilihan duta wisata kota Semarang masih kurang objektif, 

karena belum memiliki desain penilaian yang bersifat objketif. Karena 

pemilihan duta wisata harus transparan dan objektif untuk mendapatkan calon 

duta wisata yang unggul dan memiliki kompetensi untuk mewakili daerah ke 

ajang duta wisata provinsi dan menjadi ikon dari daerah tersebut.  

5. Nama :  AA (Kenang tahun 2016) 

Menurut saya pemilihan duta wisata kota Semarang masih kurang objektif. 

Karena penilaian yang diberikan sejak audisi hingga karantina tidak memiliki 

ukuran atau bobot yang menjadi patokan dalam penilaian tersebut. Sehingga 

penilaian dilakukan secara subyektifitas.  
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PEDOMAN WAWANCARA PRA SURVEY 

 

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan adanya 

pemilihan calon Duta Wisata Kota Semarang? 

2. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi calon Duta Wisata Kota Semarang? 

3. Bagaimana proses pemilihan calon Duta Wisata Kota Semarang? 

4. Apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Duta Wisata Kota 

Semarang? 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

 

Berdasarkan wawancara dengan anggota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang selaku Kasi Promosi yang merupakan panitia penanggung jawab 

penyelenggara pemilihan Duta Wisata Kota Semarang pada tanggal 19 November 

2017, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

melakukan pemilihan Denok Kenang Kota Semarang sebagai Duta Wisata. Adapun 

hasil wawancara tersebut menjelaskan mengenai kegiatan publikasi yang dilakukan 

yaitu menyebarkan brosur dan road show ke sekolah dan universitas yang ada di 

Kota Semarang, dan public road show yang diadakan di Gedung PIP Balaikota Kota 

Semarang. Syarat-sayarat yang telah ditetapkan seperti pendaftaran online, mengisi 

formulir dan membuat artikel dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia.  

Kegiatan selanjutnya yaitu diadakan audisi pemilihan calon finalis Denok 

Kenang Kota Semarang yang dilakukan melalui beberapa tahap antara lain tes 

tertulis, catwalk, dan wawancara. Setelah melalui beberapa tahap tersebut, maka 

dipilih 25 pasang finalis Denok Kenang Kota Semarang untuk diberikan 

pembekalan mengenai beberapa aspek yang dijadikan penilaian seperti public 

speaking, kepariwisataan, seni dan budaya, penguasaan bahasa daerah dan bahasa 

asing, serta presentasi mengenai artikel yang telah ditulis dalam pemilihan Denok 

Kenang Kota Semarang selama tujuh hari yang dilanjutkan dengan puncak acara 

Grand Final untuk dipilih 3 pasang Denok Kenang Kota Semarang menurut pilihan 

dewan juri melalui serangkaian pertanyaan yang diberikan dan hasil dari penilaian 

selama pembekalan untuk dijadikan sebagai pemenang. 

Berdasarkan wawancara, dijelaskan pula mengenai kriteria apa saja yang 

menjadi penilaian dalam pemilihan Denok Kenang Kota Semarang yaitu 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Keterampilan didasari dengan keterampilan 

berbahasa, seni dan budaya, public speaking, dan modelling. Pengetahuan didasari 

dengan pendidikan, pengetahuan umum, kepariwisataan, dan pengalaman. Sikap 

didasari dengan disiplin, tanggungjawab, tingkah laku, dan kerapian berbusana. 
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LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA MENENTUKAN KRITERIA DAN SUB 

KRITERIA 
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PEDOMAN WAWANCARA MENENTUKAN KRITERIA DAN 

SUB KRITERIA PADA SELEKSI DUTA WISATA KOTA 

SEMARANG 

 

Nama   : 

Pekerjaan  : 

Tanggal Wawancara : 

Pertanyaan : 

Apa saja kriteria dan sub kriteria penting yang dibutuhkan dalam 

pemilihan Duta Wisata Kota Semarang? Sebut dan beri alasan. 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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................................................................................................................... 
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HASIL WAWANCARA PENENTUAN KRITERIA DAN 

SUB KRITERIA PEMILIHAN DUTA WISATA KOTA 

SEMARANG 

 

Nama   : Juri I 

Pekerjaan  : Dosen 

Tanggal Wawancara : 25 April 2018 

Jawaban : 

Kriteria penting yang dibutuhkan pada pemilihan Duta Wisata Kota 

Semarang dari hasil perundingan dengan beberapa Juri yang lain diperoleh kriteria 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (atitude) sedangkan untuk 

sub kriteria yaitu. pengetahuan didasari dengan pendidikan, pengetahuan umum, 

kepariwisataan, dan pengalaman. Keterampilan didasari dengan keterampilan 

berbahasa, seni dan budaya, public speaking, dan modelling, sedangkan sikap 

didasari dengan disiplin, tanggungjawab, tingkah laku, dan kerapian berbusana. 

Kriteria dan sub kriteria tersebut merupakn kriteria dan sub kriteria yang penting 

dan harus dimilik oleh calon Duta Wisata Kota Semarang sebagai penunjang 

perannya dalam memajukan Kota Semarang terutama pada Kebudayaan dan 

Pariwisata. Hasil perundingan tersebut juga disampaikan kepada dinas terkait yaitu 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai penanggung jawab pada 

pemilihan Duta Wisata tersebut. Kriteria penting yang pertama yaitu pengetahuan 

karena sebagai duta wisata harus memiliki pengetahuan yang luas terlebih 

mengenai kepariwisataan, sejarah, dan pengetahuan umum. Kriteria penting kedua 

yaitu keterampilan, karena sebagai duta wisata harus memiliki keterampilan pada 

dirinya sebagai penunjang perannya seperti memiliki keterampilan dalam 

berbahasa daerah maupun internasional dan keterampilan berkomunikasi, seni dan 

budaya. Dan kriteria penting yang ketiga yaitu sikap, karena sikap merupakan suatu 

bentuk karakter atau kebiasaan seseorang maka sebagai duta wisata dituntut untuk 

memiliki sikap yang baik, sopan santun, disiplin, dan bertanggung jawab pada 
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peran dan akan menjadi contoh untuk masyarakat atau wisatawan yang datang ke 

daerah yang berkomunikasi secara langsung dan dapat dinilai oleh wisatawan. 

Dengan kriteria dan sub kriteria yang ditentukan akan mencerminkan dan 

mendapatkan duta wisata yang unggul, berkualitas, dan  dapat diandalkan. 
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LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA TERKAIT SEBERAPA PENTING KRITERIA 

DAN SUB KRITERIA 
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PEDOMAN WAWANCARA TERKAIT SEBERAPA PENTING 

KRITERIA DAN SUB KRITERIA PADA SELEKSI DUTA 

WISATA KOTA SEMARANG 

 

Nama   : 

Pekerjaan  : 

Tanggal Wawancara : 

Pertanyaan : 

Menurut kuesioner pembobotan kriteria dan sub kriteria dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) yang telah diberikan, beri alasan 

untuk setiap kriteria dan sub kriteria yang lebih penting. 
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...................................................................................................................
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................................................................................................................... 
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HASIL WAWANCARA TERKAIT SEBERAPA PENTING 

KRITERIA DAN SUB KRITERIA PADA SELEKSI DUTA 

WISATA KOTA SEMARANG 

 

Nama   : Juri I 

Pekerjaan  : Dosen 

Tanggal Wawancara : 25 April 2018 

Jawaban : 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri I, maka diperoleh 

kriteria pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude). Semua 

kriteria diperoleh perbandingan pengetahuan 3 kali lebih penting dari attitude dan 

4 kali lebih penting dari skill. Karena, kriteria pengetahuan lebih penting dari pada 

sikap dan skill karena sebagai duta wisata harus memiliki pengetahuan lebih 

mengenai daerahnya seperti pengetahuan sejarah, seni budaya, dan pariwisata yang 

akan disampaikan/diinformasikan kepada masyarakat. Attitude 3 kali lebih penting 

dari skill, 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.  

Menurut Juri I 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 dan 2 kali lebih penting dari pengalaman, 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 kepariwisataan, kepariwisataan 4 kali lebih penting dari 

pendidikan dan pengetahuan umum. Dan kepariwisataan 5 kali lebih penting dari 
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pengalaman 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.  

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, dan keterampilan seni dan 

budaya 2 kali lebih penting dari pada 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, seni dan budaya sama penting 

dibanding public speaking dan modelling.  

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

laku, kerapian berbusana. Displin 2 kali lebih penting dibanding 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. Tanggung jawab 3 kali lebih penting dibanding disiplin 

dan 4 kali lebih penting dibanding kerapian berbusana karena sebagai duta wisata 

harus memiliki tanggung jawab pada peran dan tugas nya untuk memajukan 

pariwsiata kota semarang dan pada pribadi masing-masing duta wisata. Tingkah 

laku 2 kali lebih penting dari disiplin dan 3 kali lebih penting dibanding tanggung 

jawab dan 3 kali lebih penting dibanding kerapian berbusana, karena tingkah laku 

merupakan cerminan kepribadian yang dapat menentukan bagaimana orang lain 

dapat menerima individu tersebut atau tidak. 
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HASIL WAWANCARA TERKAIT SEBERAPA PENTING 

KRITERIA DAN SUB KRITERIA PADA SELEKSI DUTA 

WISATA KOTA SEMARANG 

 

Nama   : Juri II 

Pekerjaan  : Public speaker 

Tanggal Wawancara : 25 April 2018 

Jawaban : 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri II seorang 

public speaker, diperoleh kriteria pengetahuan (knowledge), keterampilan 

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

pada kriteria skill.  Knowledge 2 kali lebih penting dari attitude.  Karena 

pengetahuan merupakan dasar yang harus dimiliki oleh duta wisata untuk 

nantinya disampaikan ke masyarakat. Sedangkan attitude 2 kali lebih 

penting dari skill, karena attitude merupakan hal yang dimiliki oleh calon 

duta wisata yang nantinya dapat dijadikan panutan bagi masyarakat. 

Menurut Juri II pada pemilihan Duta Wisata Kota Semarang 

diperoleh sub kriteria knowledge yaitu pendidikan sama pentingnya dengan 

pengalaman, karena kedua sub kriteria tersebut sama-sama dibutuhkan 

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

penting dari 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, karena pengetahuan umum dapat membuka wawasan yang 

luas mengenai seluruh aspek yang nantinya dibutuhkan ketika menjadi duta 

wisata. 
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Pada sub kriteria pengetahuan kepariwisataan, kepariwisataan 3 kali 

lebih penting dari pendidikan dan pengetahuan umum, karena sebagai duta 

wisata harus menguasai pengetahuan kepariwisataan seperti memahami 

potensi wisata yang ada, mengetahui dasar-dasar hukum pariwisata. 

Kepariwisataan 5 kali lebih penting dari pengalaman, karena sebagai duta 

wisata harus menguasai wawasan terkait kepariwisataan Kota Semarang 

karena hal tersebut merupakan tujuan utama dibentuknya duta wisata.  

 

 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, karena sebagai duta wisata diperlukan penguasaan 

Bahasa nasional, daerah maupun internasional sebagai media komunikasi 

dalam penyampaian informasi mengenai Kota Semarang. 

 Sedangkan keterampilan seni dan budaya sama pentingnya dengan 

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, 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 karena kemampuan public 

speaking untuk menyampaikan dan berkomunikasi dengan audience. 

  

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

kerapian berbusana. Disiplin sama pentingnya dengan 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 
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dibanding kerapian berbusana, karena disiplin merupakan sikap yang dapat 

mencerminkan kepribadian seseorang.  

 Sedangkan tanggung jawab 2 kali lebih penting dibanding disiplin, 

karena sebagai duta wisata harus memiliki tanggung jawab atas apa yang 

dikerjakan dan dilaksanakan pada perannya. Tanggung jawab 3 kali lebih 

penting dibanding kerapian berbusana, karena tanggung jawab merupakan 

hal penting yang harus diterapkan dalam menyelesaikan kewajiban sebagai 

duta wisata. Tanggung jawab sama pentingnya dengan 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, 

karena tingkah laku merupakan cerminan dari kepribadian individu yang 

memiliki poin cukup penting dalam pemilihan duta wisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



s 
 

HASIL WAWANCARA TERKAIT SEBERAPA PENTING 

KRITERIA DAN SUB KRITERIA PADA SELEKSI DUTA 

WISATA KOTA SEMARANG 

 

Nama   : Juri III 

Pekerjaan  : Dosen Bahas Inggris 

Tanggal Wawancara : 25 April 2018 

Jawaban : 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri III, semua kriteria 

skill 3 kali lebih penting dari knowledge, karena skill sangat menunjang dalam 

pengembangan diri saat ini maupun kedepannya untuk duta wisata. Attitude 3 kali 

lebih penting dari knowledge dan 2 kali lebih penting dari skill karena attitude 

sangat sulit untuk diubah sehingga untuk menjadi duta wisata sangat dibutuhkan 

attitude yang baik.  

Menurut Juri III pada pemilihan Duta Wisata Kota Semarang diperoleh sub 

kriteria knowledge, pendidikan dan pengalaman sama pentingnya karena dua sub 

kriteria tersebut sama-sama pentingnya bagi pemilihan duta wisata. Pengetahuan 

umum 4 kali lebih penting dari pendidikan, karena penguasaan pengetahuan umum 

lebih dibutuhkan untuk mengukur kemampuan intelektual dari peserta duta wisata. 

Pengetahuan umum 3 kali lebih penting dari pengalaman karena pengetahuan 

umum berguna untuk mengetahui wawasan yang dimilki duta wisata. 

Kepariwisataan 4 kali lebih penting dari pendidikan, karena untuk menjadi duta 

wisata pastinya harus memiliki wawasan tentang kepariwisataan. Kepariwisataan 3 

kali lebih penting dari pengetahuan umum, karena sebagai duta wisata dibutuhkan 

untuk memiliki wawasan secara mendalam mengenai pemahaman kepariwisataan. 

Kepariwisataan 3 kali lebih penting dari pengalaman, karena duta wisata dituntut 

untuk memiliki wawasan tentang kepariwisataan.  
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Sub kriteria skill, keterampilan seni dan budaya 2 kali lebih penting 

keterampulan berbahasa, karena sebagai duta wisata dituntut untuk memiliki 

keterampilan dalam menyampaikan pemahaman mengenai seni dan budaya. 

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 karena 

sebagai duta wisata dibutuhkan keterampilan yang memiliki pemahaman mengenai 

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

karena sebagai duta wisata harus dapat mengungkapkan pendapat maupun ide 

khususnya di depan umum. Public speaking 2 kali lebih penting dari modelling 

karena sebagai duta wisata harus mampu mengungkapkan ide dan pendapat di 

depan umum. Modelling 3 kali lebih penting dari keterampilan berbahasa, karena 

keterampilan modelling yang dimiliki duta wisata akan meninggalkan kesan 

melalui penampilannya.  

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 karena dengan 

dimilikinya sikap disiplin dapat membentuk kepribadian yang baik. Tanggung 

jawab 2 kali lebih penting dari disiplin, karena sebagai duta wisata harus 

menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Tanggung 

jawab 4 kali lebih penting dari tingkah laku karena sebagai duta wisata tingkah laku 

maupun perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung 

jawab 3 lebih penting dari 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. Tingkah laku 3 

kali lebih penting dari kerapian berbusana karena dengan memiliki kepribadian 

tingkah laku yang baik akan dapat menunjang citra sebagai duta wisata. 
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HASIL WAWANCARA TERKAIT SEBERAPA PENTING 

KRITERIA DAN SUB KRITERIA PADA SELEKSI DUTA 

WISATA KOTA SEMARANG 

 

Nama   : Juri IV 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Tanggal Wawancara : 25 April 2018 

Jawaban : 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri IV, semua kriteria 

knowledge 2 kali lebih penting dari skill karena jika seseorang memiliki 

pengetahuan yang luas maka pengetahuan tersebut dapat mengembangkan 

keterampilan yang dimiliki orang tersebut. Knowledge sama pentingnya dengan 

attitude karena pengetahuan dan sikap yang dimiliki sama-sama penting untuk 

menjadi denok dan kenang. Attitude 3 kali lebih penting dari skill karena sikap 

merupakan fondasi terpenting seseorang dalam mencapai kesuksesan.  

Menurut juri IV pada pemilihan Duta Wisata Kota Semarang diperoleh sub 

kriteria knowledge, pengetahuan umum 2 kali lebih penting dari pendidikan dan 

pengetahuan umum 3 kali lebih penting daripada pengalaman. 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. Sub kriteria kepariwisataan 4 kali lebih penting dari 

pendidikan, 4 kali lebih penting dari pengetahuan umum dan 3 kali penting dari 

pengalaman karena sub kriteria kepariwisataan merupakan sub kriteria terpenting 

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

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.  



v 
 

Sub kriteria skill, keterampilan berbahasa 2 kali lebih penting dari 

keterampilan seni dan budaya, dan 2 kali lebih penting dari modelling, karena 

Bahasa merupakan media untuk memperkenalkan budaya kota Semarang. 

Keterampilan seni dan budaya 2 kali lebih penting dari modelling, karena pemilihan 

duta wisata berfokus pada kebudayaan yang harus dilestarikan dan diperkenalkan 

secara luas kepada masyarakat. Sedangkan modelling dapat diajarkan secara 

autodidack pada calon denok dan kenang. Public speaking 2 kali lebih penting dari 

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

4 kali lebih penting dari modelling. Public speaking merupakan sub kriteria 

terpenting dari sub kriteria keterampilan lainnya, karena denok dan kenang dituntut 

untuk bisa berbicara didepan umum. 

Sub kriteria attitude, Disiplin sama pentingnya dengan tingkah laku, karena 

tingkah laku dan disiplin saling berkaitan. Disiplin 3 kali lebih penting dari 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, 4 kali lebih penting dari tingkah 

laku dan 3 kali lebih penting dari 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. Tingkah laku 3 kali lebih penting dari kerapian berbusana, karena 

tingkah laku merupakan cerminan perilaku seseorang terhadap orang lain sesuai 

dengan tuntutan lingkungan orang tersebut berada.    
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HASIL WAWANCARA TERKAIT SEBERAPA PENTING 

KRITERIA DAN SUB KRITERIA PADA SELEKSI DUTA 

WISATA KOTA SEMARANG 

 

Nama   : Juri V 

Pekerjaan  : Dokter & Wiraswasta 

Tanggal Wawancara : 25 April 2018 

Jawaban : 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan juri V, semua kriteria 

knowledge 3 kali lebih penting dari skill dan attitude. Knowledge merupakan 

kriteria terpenting dari semua kriteria karena dengan adanya knowledge dapat 

mengetahui wawasan maupun kemampuan intelektual yang dimiliki oleh peserta.  

Skill 2 kali lebih penting dari attitude karena keterampilan dapat menunjang peserta 

untuk bertahan dan bersinar dalam pengembangan diri kedepannya. 

Menurut juri V pada pemilihan Duta Wisata Kota Semarang diperoleh sub 

kriteria knowledge, Pendidikan sama pentingnya dengan pengalaman, karena sub 

kriteria pendidikan dan pengalaman sama-sama dibutuhkan.  Pengetahuan umum 3 

kali lebih penting dari pendidikan dan pengalaman, karena pengetahuan umum akan 

membuka cakrawala dari wawasan pengetahuan yang dimiliki para peserta mulai 

dari sejarah sampai sistem pemerintahan.  Pengetahuan umum sama pentingnya 

dengan 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. Kepariwisataan 2 kali lebih penting dari 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, sebagai duta wisata harus memiliki wawasan tentang 
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kepariwisataan karena itu akan menjadi penunjang dalam menjalankan tugas 

sebagai duta wisata.  

Sub kriteria skill, Keterampilan berbahasa sama pentingnya dengan 

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, 

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 karena keterampilan seni dan budaya harus 

dimiliki duta wisata dalam mempromosikan seni budaya kota Semarang. 

Keterampilan seni dan budaya 2 kali lebih penting dari modelling karena sebagai 

duta wisata dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai seni dan budaya. Public 

speaking 2 kali lebih penting dari modelling karena sebagai duta wisata harus 

mampu mengungkapkan ide maupun pendapat mereka di depan public. 

Sub kriteria attitude, disiplin sama pentingnya dengan tanggungjawab 

karena sub kriteria disiplin dan tanggung jawab sama-sama dapat membentuk 

kepribadian yang baik. Disiplin 2 kali lebih penting dari 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, karena sikap disiplin lebih dibutuhkan untuk 

membangun kepribadian yang baik dalam pemilihan duta wisata. Tanggung jawab 

2 kali lebih penting dari 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, karena tanggung jawab merupakan perbuatan 

sebagai perwujudan kesadaran akan tugas yang telah diberikan. Tingkah laku 3 kali 

lebih penting dari kerapian berbusana, karena dengan memiliki tingkah laku yang 

baik akan menunjang citra sebagai duta wisata. 
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LAMPIRAN 5 

KUESIONER PEMBOBOTAN KRITERIA DAN SUB KRITERIA 

MENGGUNAKAN AHP 
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KUESIONER PEMBOBOTAN KRITERIA DAN SUB 

KRITERIA DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY 

PROCESS (AHP) PADA SELEKSI DENOK KENANG KOTA 

SEMARANG 

 

 

Nama   : 

Pekerjaan  : 

Lama menjadi juri :    

Kepentingan Kriteria dan Sub Kriteria 

Dalam memilih calon Duta Wisata Kota Semarang pada Ajang pemilihan ini, 

seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Pengetahuan 

(Knowledge) 
                 

Keterampilan 

(Skill) 

2 
Pengetahuan 

(Knowledge) 
                 

Sikap 

(Attitude) 

 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Keterampilan 

(Skill) 
                 

Sikap 

(Attitude) 

 

 



aa 
 

Dalam hal Pengetahuan (Knowledge) seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pendidikan                   
Pengetahuan 

Umum  

2 Pendidikan                   
Pengetahuan 

kepariwisataan 

3 Pendidikan                  Pengalaman 

 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Pengetahuan 

Umum 
                 

Pengetahuan 

kepariwisataan 

2 
Pengetahuan 

Umum 
                 Pengalaman 

 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Pengetahuan 

kepariwisataan 
                 Pengalaman   
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Dalam hal Keterampilan (Skill), seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Keterampilan 

berbahasa 
                 

Keterampilan 

seni dan 

budaya 

2 
Keterampilan 

berbahasa 
                 

Public 

speaking 

3 
Keterampilan 

berbahasa 
                 Modelling 

 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Keterampilan 

seni dan 

budaya 

                 
Public 

speaking 

2 

Keterampilan 

seni dan 

budaya 

                 Modelling 

 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Public 

speaking 
                 Modelling 
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Dalam hal Sikap (Attitude), seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Disiplin                  
Tanggung 

jawab 

2 Disiplin                  Tingkah laku 

3 Disiplin                  
Kerapian 

berbusana 

 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Tanggung 

jawab 
                 Tingkah laku 

2 
Tanggung 

jawab 
                 

Kerapian 

berbusana 

 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tingkah laku                  
Kerapian 

berbusana 
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