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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah dengan mengambil pegawai Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan kelompok tani sebagai 

subjek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas kemudahan, 

keterbatasan tenaga yang tersedia, namun dengan tetap memperhatikan faktor-

faktor penting dalam kajian pengukuran kinerja dengan menggunakan 

pendekatan Balanced Scorecard. Penelitian ini menggunakan dua jenis data 

yang terdiri dari : 

1. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang tidak didapatkan secara 

langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari Kantor Badan Penyuluhan 

Pertanian Kabupaten Lampung Tengah yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dengan didasarkan atas keyakinan bahwa data 

tersebut mempunyai kebenaran  yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Data Primer, diambil dari responden yang sudah ditentukan 

karateristiknya,yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Badan ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Pertanian, yaitu a) Jabatan b) tingkat pendidikan dan c) 

golongan.  Sedangkan untuk karateristik kelompok Tani adalah a) kelas 
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kelompok pemula (P), b)  kelas kelompok lanjut c) Kelas kelompok Madya 

(M) dan d) kelas  kelompok  utama (U)  dengan menggunakan kuisioner 

yang sifat jawabanya tertutup dengan asumsi bahwa responden memahami 

maksud setiap pertanyaan yang disampaikan seperti yang ditunjukan oleh 

prestest validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang di gunakan . 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan prosedur penelitian deskriptif 

analitik, yakni suatu penelitian yang berupaya mendeskripsikan suatu kondisi 

tertentu melalui langkah-langkah analisis kritis berdasarkan pendekatan 

Balanced Scorecard pada pengukuran kinerja Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Unit analisis didasarkan 

pada empat persepektif sebagaimana yang disarankan dalam pengukuran 

kinerja dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, yakni 

perspektif stakeholder, perspektif proses internal, perspektif inovasi dan 

pembelajaran, dan perspektif keuangan. 

  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) pada 

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung 

Tengah dan  Kelompok Tani  pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung 

Tengah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Ketahanan Pangan 
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dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 198 

orang. Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 4.531 

kelompok. 

 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik proportional stratified 

random sampling, yaitu bentuk penarikan sampel secara acak atas kelompok 

populasi dengan memperhatikan proporsi setiap kelompok dalam strata 

populasi dengan demikian proporsi populasi yang paling kecil sekalipun 

dapat terwakili. Penentuan subjek yang akan dijadikan sampel dilaksanakan 

melalui tiga tahapan, yaitu: (1) mengidentifikasi dan mengelompokkan 

populasi berdasarkan strata,  (2) menentukan ukuran sampel, dan (3) 

menentukan subjek yang akan dijadikan sampel (responden). 

 

a. Identifikasi Strata 

Identifikasi strata dipilih dari beberapa karakteristik yang ditemukan 

dalam populasi. Dalam penelitian ini  karakteristik bagi Pegawai Negeri 

Sipil pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pertanian, yaitu a) 

Jabatan b) tingkat  pendidikan,  dan c) golongan. Sedangkan untuk 

karakteristik Kelompok Tani adalah (a) kelompok pemula (P), b) 

Kelompok lanjut (L), c) kelompok madya (M), dan kelompok utama (U).  

 

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh jabatan, tingkat pendidikan dan 

golongan dalam kepegawaiannya. Karena pengaruhnya tersebut maka 
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peneliti memilih tingkat pendidikan dan golongan dalam kepegawaian 

sebagai strata guna menghomogenkan sampel yang akan dijadikan objek 

penelitian. Karakteristik jabatan dibatasi pada tiga kategori yakni: jabatan 

strukturan, non-struktural/staf, dan fungsional,. Tingkat pendidikan 

dibatasi pada dua kategori, yaitu: Sarjana dan Non-Sarjana. Sedangkan 

karakteristik golongan kepegawaian meliputi golongan II, golongan III, 

dan golongan IV. Berdasarkan uraian di atas, populasi penelitian 

berdasarkan strata dan karakteristiknya dapat dikemukakan pada tabel 6 

berikut: 

  Tabel 6.  Populasi penelitian Pegawai Negeri Sipil pada Badan Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan strata dan 

karakteristiknya 

Kategori 

Populasi 
Jabatan 

Pendidikan Golongan ∑ 

Sarjana Non- Sarjana IV III II  

PNS pada 

BKP3 

Struktural 17 - 6 11 - 17 

Non 

Struktural/ 

staf 

7 13 - 8 12 20 

Fungsional 47 114 2 131 28 161 

Jumlah 71 127 8 150 40 198 

  Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian  (BKP3), 2010 
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  Tabel 7.   Populasi penelitian Kelompok Tani  pada Kabupaten Lampung 

                   Tengah berdasarkan strata dan karakteristiknya 

 

Kategori 

Populasi 

Kelas Kelompok 

∑ 
Pemula Lanjut Madya Utama 

Kelompok 

Tani 
2.797 1.362 364 9 

 

4.531 

 

  Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian  (BKP3), 2010 

 

b. Penentuan Sampel 

Penentuan sample dilakukan berdasarkan proporsi dari masing-masing 

karakteristik populasi. Sampel penelitian diberlakukan dan diambil 

berdasarkan jumlah yang terbesar dari keseluruhan perhitungan masing-

masing strata. Jumlah ini kemudian dipakai untuk menghitung jumlah 

sampel tahap kedua yang merupakan ketentuan final mengenai jumlah 

sampel yang sebenarnya. Perhitungan berdasarkan strata dan klasifikasi 

yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus Cochran (1974) 

sebagai berikut: 

 

                            t
2
 . p . q                                no 

                no  =         d
2 

                      n  =   1 +  no-1 

                                                                             N 

Keterangan: 

t  = besarnya z sesuai dengan taraf signifikansi yang diambil 

p  = besarnya proporsi klasifikasi strata 

q  = 1- p 

d = besarnya kekeliruan pengambilan sampel yang ditolelir 

(diperkirakan) 
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N = besarnya populasi yang diteliti 

no= ukuran sampel tahap pertama (sebelum dikoreksi dengan 

rumuskoreksi n). 

 

A. Perhitungan sampel penelitian Pegawai Negeri Sipil BKP3                                                                    

1.  Perhitungan sampel berdasarkan jabatan  

Berdasarkan Tabel z scor  diperoleh p = 0,81;    q =0,19;  z = 1,96;  dan d = 0,1 

maka perhitungan sampel berdasarkan jabatan struktural adalah: 

 

                            3,84 . 0,81. 0,19              

                no  =           0,01                       

                 =    59,09 

 

                             59,09   

                  n  =   1 +  58,09 

                             198 

           =  45,81 --------(46) 

 

2.  Perhitungan sampel berdasarkan tingkat pendidikan  

Berdasarkan Tabel z scor diperoleh p = 0,64;    q =0,36;  z = 1,96;  dan d = 0,1 

maka perhitungan sampel berdasarkan jabatan pendidikan  adalah: 

 

                            3,84 . 0,64. 0,36              

                no  =           0,01                       

                 =    88,47 

 

                             88,47,   

                  n  =   1 +  87,47 

                             198 

           =  61,43 --------(61) 

 

3.  Perhitungan sampel berdasarkan golongan  

Berdasarkan Tabel z scor  diperoleh p = 0,76;    q =0,24;  z = 1,96;  dan d = 0,1, 

maka perhitungan sampel berdasarkan jabatan golongan  adalah: 

 

                            3,84 . 0,76. 0,24              

                no  =           0,01                       

                 =    70,04 

 

                             70,04   

                  n  =   1 +  69,04 

                             198 

           =  51,88 --------(52) 
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B. Perhitungan sampel penelitian kelompok tani 

Perhitungan sampel kelompok tani berdasarkan kelas kelompok 

Berdasarkan Tabel Z scor  diperoleh p = 0,62;    q =0,38;  z = 1,96;  dan d = 

0,1, maka perhitungan sampel berdasarkan kelas Kelompok tani adalah: 

 

                            3,84 . 0,62. 0,38              

                no  =           0,01                       

                 =    90,47 

 

                             90,47   

                  n  =   1 +  89,47 

                             4531 

           =  88,69 --------(89) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, proporsi untuk masing-masing 

karakteristik populasi sebagaimana dikemukakan pada Tabel 8 berikut: 

 

Tabel 8. Hasil perhitungan berdasarkan karakteristik populasi 

No. Kategori Populasi Karakteristik Populasi p q d n 

1. PNS BKP3 Jabatan 0,81 0,19 0,1 46 

Tingkat Pendidikan 0,64 0,36 0,1 61* 

Golongan III 0,76 0,24 0,1 52 

2. Kelompok Tani Kelompok Pemula 0,62 0,38 0,1 89* 

Kelompok Lanjut 0,30 0,70 0,1 79 

Kelompok Madya 0,08 0,92 0,1 28 

Kelompok Utama 0,00 1,00 0,1 - 

 

Berdasarkan pada Tabel 8 di atas, ukuran yang ditetapkan menjadi sampel 

dalam penelitian ini untuk pegawai negeri sipil Badan Ketahanan  Pangan 

dan Penyuluhan Pertanian adalah 61 orang. Sedangkan ukuran sampel 

yang ditetapkan untuk kelompok tani berdasarkan pada Tabel 7 di atas 

adalah 89 kelompok. Penetapan ukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa 

karakteristik dari sampel terbesar sudah mewakili karakteristik sampel 

yang lebih kecil.  
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Sampel yang telah ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan 

masing-masing strata diatas selanjutnya disesuaikan dengan frekuensi 

anggota populasi dari setiap karakteristik. Jumlah anggota populasi dari 

masing-masing kelompok ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah 

sampel penelitian. Proporsi sampel terhadap populasi untuk pegawai 

negeri sipil Badan Ketahanan  Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah 

61 : 198 x 100% =  30,81 %. Dengan demikian angka yang dipakai 

sebagai dasar penentuan sampel adalah 30,81% dari setiap karakteristik 

populasi. Sedangkan proporsi sampel terhadap populasi untuk kelompok 

tani adalah 89 : 4531 x 100% = 1,96%.  

 

Penentuan sampel penelitian dihitung dari prosentase besaran masing-

masing karakteristik dengan jumlah populasi yang terdapat pada 

karakteristik tersebut. Dengan cara ini, setiap anggota populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel 

penelitian. Berdasarkan uraian di atas, perhitungan sampel penelitian dari 

kategori  Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Pertanian (BKP3) pada setiap strata sebagaimana tercantum pada tabel 9 

berikut: 
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Tabel 9. Jumlah sampel penelitian Pengawai Negeri Sipil Badan Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) dari masing-masing 

kategori pada setiap strata 

 

Kategori 

Populasi 
Jabatan 

Pendidikan Golongan 

∑ 

Sarjana 
Non- 

Sarjana 
IV III II 

PNS 

pada 

BKP3 

Struktural 5 - 2 3 - 5 

Non 

Struktural/ 

staf 

2 4 - 2 4 

6 

Fungsional 15 35 1 41 8 50 

Jumlah 22 39 3 46 12 61 

 

 

Hasil perhitungan sampel penelitian dari kategori  Kelompok Tani  

Kabupaten Lampung Tengah pada  setiap strata sebagaimana tercantum 

pada tabel 10 berikut: 

 

Tabel 10. Jumlah sampel penelitian Kelompok Tani Kabupaten Lampung 

Tengah dari masing-masing kategori pada setiap strata 

 

Kategori 

Populasi 

Kelas Kelompok ∑ 

Pemula Lanjut Madya Utama 
 

Kelompok 

Tani 

 

55 27 7 0 89 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner dan pedoman wawancara. 

Penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja 

individu, kelompok dan organisasi pada pengukuran kinerja dengan 
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menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Selain itu, pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara terhadap responden dan berbagai pihak yang 

terkait sebagai upaya untuk mendalami, melengkapi, dan mengklarifikasi data 

yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, karenanya di dalam penelitian 

ini digunakan pedoman wawancara. 

 

E. Penyusunan Instrumen 

Pelaksanaan pembuatan instrumen dilakukan berdasarkan teori-teori yang telah 

dikaji sebelumnya. Instrumen ini disusun kedalam pernyataan-pernyataan yang 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Proses penyusunan instrumen 

ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kejelasan pernyataannya 

dengan (1) menggunakan kosa kata yang sesuai dengan tingkat pengetahuan 

subjek penelitian; (2) menghindari kalimat yang mempunyai makna ganda 

(ambiguity); dan (3) menghindari pernyataan yang mengandung arti jamak 

dengan menghilangkan kata penghubung ‘atau’ dan ‘dan’.  

 

F. Uji Coba Instrumen  

1. Responden Uji Coba 

Uji coba instrumen dilakukan terhadap responden yang termasuk ke dalam 

kelompok populasi, tetapi tidak terpilih sebagai sampel. Hal ini dilakukan 

agar karakteristik sampel tetap dapat terpelihara. Pengambilan responden uji 

coba dilakukan secara acak dengan berpatokan pada strata yang telah 

ditetapkan terhadap populasi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar 

karakteristik sampel dapat dibuat sama atau hampir sama.  Jumlah 
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responden uji coba instrumen ditetapkan sebesar 1 : 2 (satu berbanding dua)  

dari jumlah sampel. Dengan demikian,  responden uji coba instrumen 

sebagaimana tercantum pada tabel 11 berikut: 

 

Tabel 11. Responden Uji Coba Instrumen Penelitian 

Kategori 

Populasi 
Jabatan 

Pendidikan Golongan Kelas Kelompok ∑ 

Sarjana 
Non- 

Sarjana 
IV III II 

P L M U 
 

PNS 

pada 

BKP3 

Struktural 2 - 1 1 -     2 

Non 

Struktural/ 

staf 

1 2 - 1 2 

    

3 

Fungsional 8 17  21 4     25 

Jumlah 11 19 1 23 6     30 

Kel. 

Tani 
- - - - - - 27 14 3 0 44 

 

2. Analisis Instrumen Uji Coba 

Uji Coba instrumen ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat 

ketepatan dan kestabilan butir-butir instrumen tersebut. Butir instrumen 

yang diambil adalah butir instrumen yang yang mempunyai tingkat 

ketepatan dan kestabilan. Hal ini dilakukan melalui analisis kesahihan 

(Validitas) dan keandalan (reliabilitas) butir.  
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a. Uji Kesahihan (Validitas) Instrumen 

Uji kesahihan (validitas) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

instrumen yang digunakan. Pengujian valditas instrumen dilakukan 

dilakukan melalui validitas internal, yakni pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui kesesuaian item-item instrumen penelitian dengan 

menggunakan program SPSS versi 15. Langkah berikutnya untuk 

memperoleh butir-butir yang sahih (valid) dilakukan dengan 

menganalisis hubungan antar butir dengan menggunakan rumus ‘r 

product moment’‘. Berdasarkan uji coba instrumen tersebut hasil 

perhitungan pengujian validitas instrumen penelitian dapat dikemukakan 

pada Tabel 12 berikut: 

 

Tabel 12. Hasil perhitungan validitas uji coba instrumen penelitian 

Variabel Item Korelasi 

t-

hitung t-tabel Kesimpulan 

X1   

Persfektip 

Pelanggan                                          

X1 0.846 2.106 1.679 Valid 

X2 0.851 2.101 1.679 Valid 

X3 0.726 2.108 1.679 Valid 

X4 0.570 2.204 1.679 Valid 

X5 0.804 2.102 1.679 Valid 

X6 0.865 2.100 1.679 Valid 

X7 0.811 2.101 1.679 Valid 

X8 0.465 2.421 1.679 Valid 

X9 0.502 2.324 1.679 Valid 

X10 0.648 2.133 1.679 Valid 

X11 0.534 2.272 1.679 Valid 

X12 0.825 2.101 1.679 Valid 

X13 0.612 2.158 1.679 Valid 

X14 0.835 2.101 1.679 Valid 

X15 0.610 2.160 1.679 Valid 

X16 0.585 2.186 1.679 Valid 
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X17 0.740 2.108 1.679 Valid 

X18 0.592 2.179 1.679 Valid 

X19 0.586 2.183 1.679 Valid 

X20 0.688 2.116 1.679 Valid 

X21 0.565 2.213 1.679 Valid 

X22 0.485 2.376 1.679 Valid 

X23 0.744 2.106 1.679 Valid 

X24 0.860 2.100 1.679 Valid 

X25 0.446 2.470 1.679 Valid 

X26 0.411 2.567 1.679 Valid 

X27 0.439 2.485 1.679 Valid 

X28 0.543 2.243 1.679 Valid 

X29 0.836 2.101 1.679 Valid 

X30 0.630 2.152 1.679 Valid 

X31 0.610 2.164 1.679 Valid 

X32 0.463 2.424 1.679 Valid 

X33 0.407 2.579 1.679 Valid 

X34 0.522 2.285 1.679 Valid 

X35 0.423 2.532 1.679 Valid 

X36 0.500 2.329 1.679 Valid 

X37 0.444 2.472 1.679 Valid 

 

X38 0.485 2.376 1.679 Valid 

X39 0.543 2.243 1.679 Valid 

X40 0.463 2.424 1.679 Valid 

  

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item 

pernyataan t-hitung lebih besar dari t-tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

item stakeholders kuesioner valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

variabel yang diteliti. 

 

Variabel Item Korelasi 

t-

hitung t-tabel Kesimpulan 

Perspektif Inovasi 

dan Pembelajaran 

X1 1.320 2.311 1.682 Valid 

X2 0.590 2.355 1.682 Valid 

X3 0.529 2.404 1.682 Valid 

X4 0.601 2.346 1.682 Valid 

X5 0.741 2.307 1.682 Valid 

X6 0.754 2.305 1.682 Valid 
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X7 0.555 2.383 1.682 Valid 

X8 0.546 2.392 1.682 Valid 

X9 0.683 2.315 1.682 Valid 

X10 0.513 2.423 1.682 Valid 

X11 0.761 2.304 1.682 Valid 

X12 0.616 2.339 1.682 Valid 

X13 0.352 2.724 1.682 Valid 

X14 0.364 2.698 1.682 Valid 

X15 0.561 2.374 1.682 Valid 

 
      

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item 

pernyataan t-hitung lebih besar dari t-tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

item kuesioner internal, inovasi dan pembelajaran, serta keuangan valid dan 

dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil 

perhitungan validitas uji coba instrumen penelitian sebagaimana dikemukakan di 

atas, setiap butir item instrumen penelitian  ternyata valid. Untuk lebih 

meyakinkan tentang keabsahan isntrumen penelitian tersebut, lebih lanjut 

dilakukan uji reliabilitas instrumen penelitian.  

b. Uji Keterandalan (Reliabilitas) Instrumen      

Keterandalan yang (reliabilitas) dimaksud di sini adalah tingkat 

konsistensi suatu instrumen. Instrumen yang baik haruslah konsisten 

pada apa yang diukur. Keterandalan instrumen dalam penelitian ini 

dianalisis Teknik Alpha Cronbach. Teknik Alpha Cronbach menurut 

Hadi (1991) dapat juga diterapkan pada sebarang tingkat penelitian 

jawaban dikotomi maupun yang lebih luas klasifikasinya. Hasil 
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perhitungan reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan 

program SPSS versi 15 dikemukakan pada Tabel 13 berikut: 

 

    Tabel 13. Hasil perhitungan uji coba reliabilitas instrumen penelitian 

Instrumen Rb Reliabilitas 
t-

hitung 
t-tabel Kesimpulan 

Variabel X1 0.622 20.715 2.239 1.682 Reliabel 

Variabel X2 0.615 13.819 2.043 1.682 Reliabel 

 

Secara keseluruhan item kuesioner untuk masing-masing indikator tersebut di 

atas memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel, yakni koefisien reliabilitas lebih 

besar dari nilai batas reliabilitas 1,682 sebagai batas minimal yang diharapkan 

(Kaplan et,al, 1993:126). Dengan kata lain, koefisien penelitian memenuhi 

kriteria koefisien reliabilitas yang ditetapkan. 

G. Analisis Data 

Dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekanatan Balanced 

Scorecard pada penelitian ini, metode penilaian kinerja yang digunakan adalah 

metode pilihan terarah (Forced Choice Method), yakni pemberian peringkat 

kinerja berdasarkan pada daftar pertanyaan (kuesioner) dalam lima skala, yaitu: 

1) berkinerja sangat tinggi, 2) berkinerja rata-rata tinggi, 3) berkinerja rata-rata, 

4) berkinerja rata-rata rendah, 5) berkinerja sangat rendah (Moehariono, 

2009:108). Adapun langkah-langkah analisis data yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 
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1. Tahap skoring; pada tahap ini ditetapkan besarnya skor yang 

diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert, yakni 

dengan skala 1 untuk skor terendah dan skala 5 untuk skor tertinggi. 

2. Tahap tabulasi data; pada tahap ini skor yang diperoleh melalui 

kuesioner ditabulasi untuk mengetahui frekuensi dari masing-masing 

variabel penelitian. 

3. Tahap analisis tabulasi data; pada tahap ini, data yang telah ditabulasi 

dianalisis dengan cara mendeskripsikan sesuai dengan variabel 

penelitian yang diukur. Melalui tahap analisis tabulasi data ini dapat 

diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tingkat kinerja Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung 

Tengah. 

4.  Pemberian skor pada tiap persfektip pencapaian kinerja dalam 

penelitian ini dari masing-masing perspektif dapat dilakukan dengan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :  

a). Setiap indikator diberi prosentase pembobotan secara proporsional 

b). Menghitung poin yang diperoleh berdasarkan target yang telah   

     ditentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian  

dengan cara pencapaian target 

c). Menghitung skor yang diperoleh, yaitu hasil perkalian bobot  

    dengan poin yang dicapai. 

d). Menjumlahkan hasil skor masing-masing perspektif. 
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Perhitungan pencapaian kinerja sebagaimana dilakukan  dengan: 

a. tingkat pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator/sub-indikator 

dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Pencapaian Kinerja = ( Bobot Indikator X Point yang diperoleh ) 

 

b. Menentukan skala pencapaian kinerja untuk setiap  indikator dalam setiap 

perspektif sebagai berikut:  

1) Menentukan klas interval = 5 

 

2) Rentang interval =  

 

3) Interval pencapaian kinerja 

Maka intervalnya sebagai berikut: 

Tabel 14. Interpretasi Skala Likert 

No. Interval Interpretasi 

1.  4,01-5,00 Sangat Baik 

2.  3,01-4,00 Baik 

3.  2,01-3,00 Cukup Baik 

4.  1,01-2,00 Rendah 

5.  0,00-1,00 Sangat Rendah 

 

c. Menentukan pencapaian kinerja setiap perspektif dengan menjumlahkan 

pencapaian kinerja untuk setiap indikator/sub-indikator pada masing-

masing perspektif. 

d. Menentukan hasil pengukuran skor komprehensif empat perspektif 

pencapaian kinerja organisasi dengan menjumlahkan pencapaian kinerja 

seluruh perspektif, kemudian hasil pengukuran skor total dibandingkan 

dengan skala 100 (M.G.Lipe dan S.E. Salterio, 2000). Skala tersebut dapat 

bobot 

Klas interval 
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menunjukan kinerja dari organisasi yang diteliti. Dengan hasil skala 

sebagai berikut : 

0  10 20 30 40 50 60 70        80 90   100 

  

              

 

 

 

Gambar 6. Skala Pengukuran Skor Komprehensif 

Buruk Kurang baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 


