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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 Objek Penelitian 

Lokasi penelitian merupak suatu tempat atau objek dalam penlitian, penelitian 

ini di lakukan Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang jawa timur. 

 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survie, metode survie merupakan metode 

yang menggunakan sampel dari suatu populasi.  Analisis ini menggunakan deskriptif 

kualittatif, analisis AHP dengan menyajikan dalam bentuk angka, grafik dan tabel 

maupun narasi. 

 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 55). Populasi 

penelitian ini adalah masyarakat Desa Kademangan karena daerah yang terdekat 

langsung dengan pembangunan jembatan lesty  

Sampel yang diambil secara acak sederhana kepada  para masyarakat dalam 

penelitian ini sebanyak 45 responden diambil sebagai sampel, kemudian dijadikan 

sebagai responden dan karakteristik tertentu dengan  kriteria yang di pilih yaitu:  
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a. Memiliki pengetahuan tentang pembangunan jembatan lesty 

b. Mengetahui dampak yang terjadi akibat pembangunan jembatan lesty. 

 Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel independen (variabel 

bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini, yang menjadi 

variabel independen yaitu soaial dan ekonomi, variabel dependen yaitu adanya alih 

usaha, pendapatan, aktifitas penambang pasir, konsumsi, akses masyarakat, hubungan 

antar masyarakat, tindakan kejahatan, dan kecelakaan lalulintas.   

 Jenis Dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang di pakai mengunakan data primer: Data 

primer merupakan data yang  langsungdi peroleh dari sumber data oleh penelit. data 

ini di peroleh dari responden berupa wawancara, pengambilan data primer  di lakukan 

wawancara langsung pada pegawai pemeritah setempat, kepala desa, dan masyarakat 

di desa tersebut. 

 Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggukan data primer. 

Data primer di peroleh dari hasil  wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan 

pada instansi pemerintah, kepala desa dan masyarakat, Observasi yakni pengumpulan 

data di lakukan dengan pengamatan terhdapa objek yang diteliti misalnya adanya alih 
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usaha setelah pembanguna jembatan lesty. Dan dokumentasi yakni dengan dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 Metode Analisis Data  

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process merupakan model yang di kembangkan oleh 

thomas L. S pada area 1980-an model alat bantu (proses) ini di gunakan dalam 

pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Metode ini merupakan salah satu 

model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir 

manusia di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa 

dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. AHP adalah metode pengambilan 

keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas beberapa alternatif ketika 

beberapa kriteria harus dipertimbangkan, serta mengijinkan pengambil keputusan 

(decision makers) untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk 

hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi. Pada dasarnya, AHP merupakan 

metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak 

terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke 

dalam suatu hirarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi 

manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis maka akan 

dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Proses analisis  

terhadap masalah di lakukan secara berjenjang dan terstruktur. Adapun konsep dasar 

pengunaan model ini adalah mengunakan matriks.  
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AHP banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan 

masalah-masalah dalam hal perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, 

pemilihan kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, 

perencanaan hasil, perencanaan sistem, pengukuran performansi, optimasi, dan 

pemecahan konflik. Keuntungan dari metode AHP dalam pemecahan persoalan dan 

pengambilan keputusan adalah kesatuan : AHP memberi satu model tunggal yang 

mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process) dengan pedekatan  Manfaat Dan Biaya. Dalam 

menggambarkan struktur hirarki manfaat dan biaya, pada level pertama yaitu tujuan 

uatama atau focus permaslahdimana untuk hiraki sisi manfaat di tambahkan kata 

manfaat atau segi positif dan sisi biaya dengan menambah kata biaya atau sisi negatif. 

Analisis manfaat dan biaya yang sederhana, di bawah level pertama di letakan 

level kriteria, akan tetapi untuk analisis manfaat dan biaya jangka panjang dapat di 

letakan tetang periode pada level kedua seperti jangka menengah, dan jangka pendek. 

Level ketiga terdiri dari kriteria yang bermafaat dan biaya bagi suatu masalah, level 

berikutnya berupa kebbijakan-kebijakan atau tindadkan-tindakan yang berkaitan 

dengan kriteria sebelumnya dan level terakhir terdari alternative atau kebijkan yang 

kemungkinan akan di amabil si pengambil keputusan.  
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Pengambilan keputusan dalam metodelogi AHP di dasarkan atas 4 prinsip 

dasar, yaitu: 

a. Decomposition (Penguraian)  

Decomposition (penguraian) adalah kegiatan penguraian masalah menjadi unsur-

unsur dimana unsur tersebut harus  mencapai suatu tujuan (Goal)  yang telah di tetapkan  

dan selanjutnya di uraikan secara sistematis hingga memperoleh hasil yang akurat. 

Oleh sebab itu proses ini dinamakan hirarki (hierarchy). Jenis herarki ada dua yaitu 

herarki lengkap dan tidak lengkap, herarki lengkap semua elemen pada suatu tingkat 

memiliki semua elemen yang ada pada tingkat elmen berikutnya dan sebaliknya.  

a. Comparative Judgement ( Penilaian Banding) 

. Prinsip ini berarti membuat penilaian tetang kepetingan relatif dua elemen pada 

suatu tingakat tertentu dalam kaitannya dengan kriteria di atasnya. Penilaian ini 

merupakan inti dari AHP, karena  akan berpengaruh dalam menentukan prioritas dari 

eleme-elemen yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari peneilain ini 

disajkia dalm bentuk matriks yang dinamkan matriks perbandingan (pairwise 

comparison) 

b. Synthesis Of Priority (Sintesis Prioritas) 

Hasil dari peniliaan di tiap matriks pairwise comparison lalu di cari 

egienvektornya agar mendapatkan local riority. Karena matriks pairwise 

comparisonterdapat pada setiap tingkat maka untuk mendapatkan global priority 

makan dilakukan sintesa diantara  local priority. bentuk herarki berbeda dalam 

melakukan prosedur sintesa. Menurut kepetingan relative Memlalui prosedur sintesa 
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pengurutan elemen-elemen dianamkan priority stting. Dari setiap matriks pairwise 

comparison (perbandingan berpasangan) kemudian dicari eigenvector dari setiap 

matriks perbandingan berpasangan untuk mendapatkan local priority karena matriks 

perbandingan berpasangan  terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan 

global priority harus dilakukan sintesis di antara local priority. Prosedur melakukan 

sintesis berbeda menurut hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan 

relatif melalui prosedur sintesis dinamakan priority setting. Global priority adalah 

prioritas/bobot subkriteria maupun alternatif terhadap tujuan hirarki secara 

keseluruhan/level tertinggi dalam hirarki. Cara mendapatkan global priority ini dengan 

cara mengalikan local priority subkriteria maupun alternatif dengan prioritas dari 

parent criterion (kriteria level di atasnya). 

c. Konsistensis Logis (Logical Consistency) 

Konsistensis logis ada dua makna satu, bahwa objek yang serupa dapat di 

kelompokan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Contohnya, anggur dan 

kelereng dapat dikelompokkan sesuai dengan himpunan yang seragam jika “bulat” 

merupakan kriterianya. Tetapi tidak dapat jika “rasa” sebagai kriterianya. Arti kedua 

adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria 

tertentu. Contohnya jika manis merupakan kriteria dan madu dinilai 5 kali lebih manis 

dibanding gula, dan gula 2 kali lebih manis dibanding sirup, maka seharusnya madu 

dinilai 10 kali lebih manis dibanding sirup. Jika madu dinilai 4 kali manisnya dibanding 

sirup, maka penilaian tidak konsisten dan proses harus diulang jika ingin memperoleh 

penilaian yang lebih tepat.  
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d. Analisis Sensitivitas Prioritas 

Menurut trianta phyllo dan alfonso (1997)  analisis multikriteria ahp harus di 

lengkapi dengan analisis sensitifitas. Analisis ini di gunakan untuk mengetahui 

kelayakan pendapatan informan yang di jadikan dasar pengambilan sebuah  keputusan 

dengan ahp. Dengan analisis sensitifitas dapat mengetahui komponene atau elemen dari 

strukture hierarki yang paling sensitif pada perubahan bobotnya sehingga 

menghasilkan perubahan pada alternatif. 

Keempat  prinsip tersebut, Analisi Herarki Proses (AHP)  menyatakan dua aspek 

pengambilan keputusan yaitu : 

a. Secara kualitatif AHP mendefinisikan permasalahan dan penilaian untuk 

mendapatkan solusi permasalahan. 

b. Secara kuantitatif AHP melakukan perbandingan secara numerik dan penilaian 

untuk mendapatkan solusi permasalahan. 
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Langkah-Langkah Penggunaan AHP  

a. Penyusunan struktur hirarki masalah 

Membuat elemen-elemen pokok yang mudah di pahami kemudian elemen-

elemen tersebut di susun secara hirarkis. 

Sumber : penelitian 2019  

Gambar 3.1. penyusunan struktur hirarki 

Keterangan: 

Level 1 tujuan : judul penelitian 

Level 2 kriteria : dampak positif  dan dampak negatif 

Level 3 sub kriteria: ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial 

 Level 4 altenative solusi : a. Adanya ahli usaha b. Aktifitas penambang pasir 

c. Aksestabilitas d. Hubungan masyarakat e. Pendapatan f. Konsumsi  

g. Kejahatan lingkungan h. Kecelakaan lalu lintas. 

 

 Herarki masalah di susun untuk membantu proses pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem. Pada 

tingkat tertinggi dari hirarki, dinyatakan tujuan, sasaran dari sistem yang dicari solusi 

masalahnya. Tingkat berikutnya merupakan penjabaran dari tujuan tersebut. Suatu 

Dampak Pembangunan Jembtan Lesty Terhdap 
Sosisial Ekoomi Masyrakat Di Desa Kademngan 

Kabupaten Malang

Dampak 
Positif

Ekonomi

a b

Sosial

c d

Dampak negatif

Ekonomi

e f

Sosial

g h
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hirarki dalam metode AHP merupakan penjabaran elemen yang tersusun dalam 

beberapa tingkat, dengan setiap tingkat mencakup beberapa elemen homogen. Sebuah 

elemen menjadi kriteria dan patokan bagi elemen-elemen yang berada di bawahnya. 

Dalam menyusun suatu hirarki tidak terdapat suatu pedoman tertentu yang harus 

diikuti. Hirarki tersebut tergantung pada kemampuan. Penyusun dalam memahami 

permasalahan. Namun tetap harus bersumber pada jenis keputusan yang akan diambil. 

Untuk memastikan bahwa kriteria-kriteria yang dibentuk sesuai dengan tujuan 

permasalahan, maka kriteria-kriteria tersebut harus memiliki sifat-sifat berikut :  

1. Minimum 

Jumlah kriteria diusahakan optimal untuk memudahkan analisis. 

2. Independen 

Setiap kriteria tidak saling tumpang tindih dan harus dihindarkan pengulangan 

kriteria untuk suatu maksud yang sama. 

3. Lengkap 

Kriteria harus mencakup seluruh aspek penting dalam permasalahan. 

4. Operasional 

Kriteria harus dapat diukur dan dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

dan dapat dikomunikasikan. 
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b. Menetapkan Prioritas  

Dalam penetapan prioritas, langkah pertama yang di lakukan adalah membuat 

perbandingan berpasang, yaitu perbandingan setiap elemen yang berpasang bentuk dari 

perbandingan ini biasanya dalam bentuk matriks. Proses perbandingan di lakukan pada 

punca herarki untuk memilih kiteria atau sifat yang akan di gunakan untuk melakukan 

perbandingan yang pertama (C). lalu elemen tingakat nahawhnya di bandingkan, 

misalnya A1,A2,A3 dan sterusnya sperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1. Matriks Perbandingan Berpasang. 

 

Sumber : Thomas L. saaty (1994) 

Nilai a11 adalah nilai perbandingan elemen A1(baris) terhadap A1 (kolom) yang 

menyatakan hubungan :  

1. Seberapa jauh tingkat kepentingan A1 (baris) terhadap kriteria C dibandingkan 

dengan A1 (kolom), atau  

2. Seberapa jauh dominasi A1 (baris) terhadap A1 (kolom), atau  
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3. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A1 (baris)  dibandingkan dengan 

A1 (kolom). Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh  

Perbandingan diperoleh dari skala perbandingan yang disebut Saaty pada tabel 

diatas apabila bobot kriteria Ai adalah wi dan bobot elemen wj maka skala dasar 1-9 

yang disusun Saaty mewakili perbandingan (wi/wj)/1. Angka-angka absolut pada skala 

tersebut merupakan pendekatan yang amat baik terhadap perbandingan bobot elemen 

Ai terhadap elemen Aj. 

Tabel 3.1. Sekala Penilaian Perbandingan 

Sumber: saaty, 1993 

Dalam penelitian kepetingan relative dua elemen berlaku aksioma recipcal 

Dalam penilaian kepentingan relative dua elemen berlaku aksioma reciplocal artinya 

jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka elemen j harus sama dengan 

1/3 kali pentingnya dibanding elemen i. Di samping itu, perbandingan dua elemen yang 

sama akan menghasilkan angka 1, yang artinya sama penting. Dua elemen berlainan 

dapat saja sama penting. 
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c. Konsistensi  

 Salah satu asumsi utama pengambilan keputusan model AHP perlu di ketahui 

tingkat konsistensinya, karena bisa jadi dalam suatu pengambilan keputusan memliki 

tingkat konsistensi yang rendah. Dengan model AHP yang memakia persepsi manusia 

sebagai inputnya maka ketidak konsistensi mungkin terjadi terjadi karena manusia 

memiliki ketebatsan dalam menyatakan persepsinya secara konsisiten terutama kalua 

harus membandingkan banyak kriteria. Berdasarkan kondisi ini maka manusia dapat 

menyatakan persepsinya tersebut akan konsisiten nantinya tau tidak. 

 Pengukuran konsistensi dari satu matriks itu sendiri di dasrkan atas eigenvalue 

maksimu dengan eigenvalue maksismum , inkonsistensi yang bisa di hasilkan matriks 

perbandingan dapat di minimumkan. 

Rumus dari indeks konsitensi (consistency index/CI) 

CI = (λmaks – n) / (n – 1) ………….. (II.2)  

Dengan  

CI  = indeks konsistensi  

λmaks  = eigenvalue maksimum  

n  = orde matriks  

Dengan λ merupakan eigenvalue dan n ukuran matriks, eigenvalue maksimum 

suatu matriks tidak akan lebih kecil dari nilai n sehingga tidak mungkin ada nilai CI 

negatif. Makin dekat  eigenvalue maksimum dengan besarnya matriks, makin konsisten 

matriks tersebut dan apabila sama besarnya maka matriks tersebut konsisten 100% atau 
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inkonsistensi 0%. Dalam pemakaian sehari-hari CI tersebut biasa disebut indeks 

inkonsistensi karena rumus (II.2) di atas memang lebih cocok untuk mengukur 

inkonsistensi suatu matriks. 

 Indeks inkonsistensi kemudian di ubah dalam bentuk rasio inkonsistensi dengan 

cari membaginya dengan stu indeks ransom indeks random menyatakan rata-rata 

konsistensi dari matriks perbandingan ukuran 1 sampai 10 yang di dapatkan dari  sutau 

eksoerimen oleh Oak Ridge National Laboratory dan kemudian di lanjutkan oleh 

Wharton School. 

Tabel 3.2.  Random Consistency Index (RI)  

 

Sumber :  Thomas L. Saaty,1994 

CR = CI / RI 

CR  = Rasio Konsistensi 

RI  = Indeks Random (Random Consistency Index) 

Selanjutnya konsistensi responden dalam mengisi kuesioner diukur. Pengukuran 

konsistensi ini dimaksudkan untuk melihat ketidak konsistenan respon yang diberikan 

responden. Jika CR < 0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria 

yang diberikan konsisten. Jika CR > 0,1 maka maka nilai perbandingan berpasangan 

pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten. Sehingga jika tidak konsisten, 

maka pengisian nilai-nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun 

alternatif harus diulang.  
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d. Sintesis Prioritas 

 Sintesis digunkan untuk memperoleh prangat prioritas menyeluruh bagi susatu 

persoalan keputusan, di perlukan pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan 

satu bilangan tunggal yang menunjukan prioritas setiap elemen. 

 Langkah pertama adalah menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom 

kemudian membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom 

tersebut untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi. Normalisasi di lakukan untuk 

meperimbangkan unit kriteria yang tidak sama. Yang terakhir adalah merata-ratakan 

sepanjang baris dengan menjumlahkan semua nilai dalam setiap baris dari matriks yang 

di normalisasi tersebut dan mebaginya dengan banyaknya entri dari setiap baris 

sehingga sistesis ini menghasilkan persentasi prioritas relative yang meneyeluruh. 

e. Penilaian Perbandingan Multipartisipan  

 Penilaian yang dilakukan oleh banyak partisipan akan menghasilkan pendapat 

yang berbeda satu sama lain. AHP hanya memerlukan satu jawaban untuk matriks 

perbandingan. Jadi, semua jawaban dari partisipan harus dirata-ratakan. Dalam hal ini 

Saaty memberikan metode perataan dengan rata-rata geometric mean. Rata-rata 

geometrik dipakai karena bilangan yang dirata-ratakan adalah deret bilangan yang 

sifatnya rasio dan dapat mengurangi gangguan yang ditimbulkan salah satu bilangan 

yang terlalu besar atau terlalu kecil. Teori rata-rata geometrik menyatakan bahwa jika 

terdapat n partisipan yang melakukan perbandingan berpasangan, maka terdapat n 

jawaban atau nilai numerik untuk setiap pasangan untuk mendapatkan nilai tertentu 
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dari semua nilai tersebut, masing-masing nilai harus dikalikan satu sama lain kemudian 

hasil perkalian itu dipangkatkan dengan 1/n. secara matematis dituliskan sebagai 

berikut :  

aij = (Z1, Z2, Z3, …. ,Zn) n 1  ……..(II.3) 

Dengan 

aij = Nilai rata-rata perbandingan berpasangan kriteria 

Ai dengan Aj untuk n partisipan 

Zi = Nilai perbandingan antara Ai dengan Aj untuk partisipan i, dengan i=1, 2, 3, …, n  

n =  Jumlah partisipan. 


