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1.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  Menurut Sugiyono, 

metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7).  

 

1.2. Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit amatan atau populasi adalah sekumpulan orang atau obyek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok 

dalam suatu riset khusus (Supranto, 2002: 21). Yang diamati dalam penelitian ini 

adalah daya tarik klien Make Up Artist dan yang dianalisis adalah promosi media 

sosial instagram . Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengguna make up 

artist atau konsumenyang pernah melakukan transaksi make up artist melalui 

media sosial Instagram yaitu di MUA Lizzebethmua. Dalam tabel yang ditulis 



Maholtra (2010), masing-masing besaran untuk tipe penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. 

Sample Size Used in Research Study 

Type of Study Minimum size Typical Range 

Problem Identification Research 500 1000-2500 

Problem-solving Research 200 300-500 

Product test 200 300-500 

Test Marketing Studies 200 300-500 

Tv, Radio, or Print Advertising 150 200-300 

Test Market Audits 10 stores 10-20 stores 

Focus Groups 2 groups 4-12 groups 

Sumber  : Maholtra, 2010 

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digolongkan sebagai TV, 

Radio, or Print Advertising. Berdasarkan uraian di atas maka, penulis mengambil 

sampel sebanyak 150 dimana sampel tersebut tidak melanggar ketentuan yang 

tertulis oleh Maholtra (2010). Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jadi unit analisis atau sampel 

pada penelitian ini adalah 250 responden yang menggunakan jasa make up artist 

Lizzebethmua melalui media Instagram. 

Slovin dari 250 responden dipilih setelah dihitung dengan rumus Slovin 

diperoleh jumlah sampel akhir  sebanyak 72 responden. Kuesioner disebarkan 

sebanyak 85 dan yang terisi dengan lengkap untuk dioleh ada77responden. Ini 

telah melebihi jumlah sampel minimum dari perhitungan Slovin. 



 

 

1.3.  Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer yang 

dikumpulkan melalui kuesioner. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya oleh peneliti tanpa melalui perantara (Sugiyono, 2012). 

 

1.4. Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu : 

 

1.4.1. Kuesioner  

Seperangkat pertanyaan yang ditanyakan kepada responden penelitian. 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala 

pilihan dari STS hingga SS.  

Pada penelitian ini penggolongan skor jawaban pada Skala ordinal 

(alasannya adalah menggunakan skala pilihan untuk kuesioner tertutup 

bertingkat dari tanggapan responden STS hingga SS atas pernyataan 

kuesioner) yaitu skala Likert dalam penelitian ini adalah: 

a. Sangat tidak setuju (STS)  skor 1  



b. Tidak setuju (TS)      skor 2  

c. Ragu – Ragu  skor 3 

d. Setuju (S)       skor 4 

e. Sangat setuju (SS)       skor 5 

 

 

1.4.2. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan.”(Nazir, 2005: 111). 

 

1.5. Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

kuantitatif parametrik menggunakan analisis Korelasi Pearson untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara  variabel independen (X1) yaitu daya tarik klien 

make up artist dengan variabel dependen (Y) yaitu promosi melalui media 

Instagram. Kriterinya adalah jika signifikansi dibawah 0.05 maka hipotesis 

diterima. 

 

1.6. Uji Validitasdan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas diperoleh dari uji coba kuesioner untuk 

memperoleh informasi mengenai kualitas instrumen yang digunakan, yaitu 



informasi mengenai sudah atau belumnya instrumen yang bersangkutan 

memenuhi persyaratan sebagai alat pengumpul data. Kuesioner dapat dikatakan 

memenuhi persyaratan apabila instrumen-instrumen dalam kuesioner tersebut 

valid dan reliabel. 

a. Uji Validitas  

      Uji validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas yang rendah. Dalam uji validitas digunakan 

perhitungan Product Moment dan dibandingkan dengan  r  kritisnya. 

Apabila r hitung > r tabel korelasi antara butir dengan skor total (pada 

taraf signifikasi 5 %), maka pertanyaan yang digunakan tersebut valid. 

Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel korelasi antara butir dengan skor 

total (pada taraf signifikasi 5 %), maka pertanyaan yang digunakan 

tersebut tidak valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Secara empirik, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh 

suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Tinggi rendahya 

reliabilitasdicerminkan oleh koefisien korelasi antara skor pada dua tes 

yang paralel yang dikenakan pada sekelompok individu yang sama. 

Semakin tinggi koefisien korelasi termaksud, berarti konsistensi antara 



hasil pengenaan dua tes tersebut semakin baik dan hasil ukur kedua tes itu 

dikatakan semakin reliabel. Sebaliknya, apabila dua tes yang dianggap 

paralel ternyata menghasilkan skor yang satu dengan yang lain 

berkorelasirendah, maka dapat dikatakan bahwa reliabilitas hasil ukur 

testersebut tidak tinggi.Ukuran reliabilitas adalah : 

 

1. Apabila nilai   lebih besar dari 0,5 maka item pertanyaan x tersebut 

dapat dinyatakan reliabel.  

2. Apabila nilai   lebih kecil dari 0,5 maka item pertanyaan x tersebut 

dapat dinyatakan tidak reliabel. 


