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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian 

Pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah metode untuk mendapatkan data dengan 

menggunakan angka dan perhitungan statistik untuk menguji Hipotesis penelitian. 

Penulis akan menggunakan metode perhitungan regresi linier sederhana sehingga 

penulis dapat mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tujuan penelitian 

ini menunjukkan hubungan antara variable, teori yang digunakan dalam penelitian 

Pengaruh daya tarik selebgram sebagai beauty reviewer terhadap minat beli konsumen 

produk Secondate (Survei eksplanasi pada followers akun instagram Titan Tyra yang 

mengikuti akun @secondatebeauty). 

Jenis penelitian yang penulis ambil untuk penelitian ini adalah jenis penelitian 

eksplanasi (explanatory research). Dimana jenis penelitian ini penulis dapat 

mengetahui hubungan antara dua variable yaitu variabel independent dan juga variable 

dependent. Yaitu sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu akan menjelaskan apakah 

ada Pengaruh daya tarik selebgram sebagai beauty reviewer terhadap minat beli 

konsumen product “Secondate” (Survei eksplanasi pada followers akun Instagram 

Titan Tyra yang mengikuti akun @secondatebeauty).  

3.2 Desain Penelitian, Variabel dan Indikator Penelitian 

 

Penampilan 
(appearanceI) 

Kepribadian 
(Personality) 

Gaya Hidup 
(Life style) 

Daya tarik 
Selebgram (X) 

Minat Beli 
 (Y) 

Memiliki 
Ketertarikan 

Membeli 

Menciptakan 
Motivasi 

Melakukan 
transaksi 
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3.2.1 Variabel Independen 

Variable independent adalah variable yang menjadi sebab  terhadap perubahan 

dari variable dependen dalam penelitian skripsi ini penulis mendapatkan Daya Tarik 

sebagai nilai X atau variable indepent-nya. Daya tarik adalah sebuah proses 

menyampaikan pesan yang mempengaruhi baik dari segi visual, lifestyle maupun ciri 

khusus yang unik dan menjadi nilai tersendiri pada makhluk social. Daya tarik juga 

terciptakan karena adanya proses timbal balik, seperti saat seorang pengikut selebgram 

yang mendapatkan motivasi untuk membeli barang karena digunakan atau 

dipromosikan oleh selebgram favoritnya. Stimulus konsumen saat membeli barang 

tentunya dilihat dari karakteristik yang disukai dan tentunya berdampak bagi si 

pengikut. 

3.2.2 Variabel dependen  

Variabel yang terpangaruh atau dipengaruh dari penyebab variable independent. 

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan minat beli sebagai nilai (Y). minat beli 

merupakan perilaku konsumen yang ter-motivasi dan atau tertarik terhadap suatu 

barang/jasa. Tentunya variable ini akan sangat berpengaruh dalam penelitian ini karena 

akan memudahkan penulis untuk mendapatkan bagaimana respon daripada konsumen 

yang mengikuti serta mempunyai minat membeli pada produk “Secondate” yang 

dibentuk oleh objek penelitian penulis yaitu Titan Tyra sebagai seorang selebgram. 

3.2.3 Indikator Penelitian 

Berdasarkan variable independent dan variable dependent yang telah 

didapatkan maka terbentuklah indicator untuk menyusun dan atau mendapatkan data.  

Tabel 3.1 

Variabel 

Penelitian 

Indikator 

Daya Tarik (X) 1. Penampilan 

2. Kepribadian 

3. Gaya Hidup 

Minat Beli (Y) 1. Memiliki ketertarikan membeli 

2. Menciptakan motivasi 
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3. Melakukan transaksi 

  

3.3 Hubungan antara variable penelitian instrument dan skala pengukuran 

 Dalam penelitian ini penulis akan mengambil skala likert sebagai alat untuk mengukur 

data responden. Skala likert merupakan suatu skala yang pada umumnya digunakan dalam 

kuesioner (pada penelitian ini penulis akan menggunakan platform google form) dan skala ini 

paling banyak digunakan oleh penulis lain untuk mengukur riset. Penelitian dengan skala likert 

ini akan memudahkan dan memenuhi tujuan penulis untuk mengetahui jawaban responden. 

Adapun pertanyaan positif yang diberi skor contoh : 4, 3, 2, dan 1; sedangkan bentuk 

pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, dan 4. Peneliti menggunakan modifikasi skala likert 

empat skala karena menurut Hadi (1991:19), modifikasi terhadap skala likert ini bertujuan 

untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam skala lima. Penulis menggunakan bentuk 

jawaban yang pasti dengan skala Likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju.  

 Hubungan validitas antara variable instrument dan skala pengukuran sangat 

berpengaruh untuk mendapatkan data responden. Seperti skala pengukuran likert yang akan 

digunakan penulis untuk mengukur uji validitas variable Daya Tarik (x) dan variable Minat 

Beli (Y).  

Untuk melakukan data analisis kuantitatif, maka jawabannya dapat diberikan nilai dan atau 

skor seperti : 

1. Sangat setuju/selalu/ sangat positif/sangat baik  - skor 4 

2. Setuju/sering/positif/baik     - skor 3 

3. Ragu-ragu/jarang/negative/kurang baik  - skor 2 

4. Sangat tidak setuju/tidak pernah/tidak baik - skor 1 

3.4 Unit amatan & Unit analisis 

Unit amatan adalah objek yang diamati oleh peneliti sedangkan unit analisis yaitu apa 

yang di amati oleh penulis untuk penelitian. Maka dari itu unit amatan dan unit analisis dalam 

penelitian ini yaitu : 

3.4.1 Unit Amatan 
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Unit amatan dalam penelitian ini adalah followers dari Titan Tyra yang pernah 

mencoba dan rutin membeli produk @secondatebeauty dan juga yang aktif 

mengikuti update upcoming produk Secondate. 

3.4.2 Unit Analisis 

Unit analisis yaitu suatu penelitian yang memperhitungkan subjek atau sasaran 

penelitian yang menjadi focus peneliti. Dalam unit analisis penelitian dapat berupa 

benda, kelompok, individu dan wilayah, bergantung pada focus penelitiannya.  

Pada penelitian ini, unit analisis peneliti adalah individu. Dimana penelitian akan 

difokuskan pada motivasi yang diciptakan oleh Pengaruh daya tarik selebgram 

seperti penampilan, kepribadian, gaya hidup terhadap minat beli produk Secondate 

pada followers Titan Tyra akun Instagram @secondatebeauty.  

 

3.5  Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah Generalisasi yang terdiri atas: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya atau diambil 

sampel yang mewakili. Penelitian ini, mengambil sebagian dari jumlah populasi 

dari followers Titan Tyra yang mengikuti akun Secondate Beauty. Pengikut 

akun @secondatebeauty memiliki jumlah 115.000 dengan followers aktif 

mencapai 1000-2800. Berdasarkan penjelasan jurnal penelitian kuantitatif yang 

diambil dari Buku Suharsimi Arikunto, pengambilan sampel diambil dari 

jumlah Sebagian populasi yang akan mewakilkan data atau objek yang akan 

diteliti. 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah jumlah spesifik yang diturunkan dari populasi. Karena 

kita tidak bisa meneliti seluruh anggota dari populasi, maka peneliti akan 

mengambil beberapa responden untuk mewakili dan melengkapi penelitian 

penulis (Ferdinand,2006). Dengan mengambil jumlah sampel yang tepat 

penelitian ini dapat mempunyai hasil yang akurat sehingga sampel ini menjadi 

salah satu hal penting yang paling berpengaruh. Berdasarkan penjelasan jurnal 

penelitian kuantitatif yang diambil dari Buku Suharsimi Arikunto, pengambilan 

sampel diambil dari jumlah Sebagian populasi yang akan mewakilkan data atau 

objek yang akan diteliti. 
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Sehingga pengambilan sampel ini akan dilihat dari kriteria yang memenuhi 

seperti berikut : 

1. Responden merupakan followers aktif Titan Tyra di Media Sosial 

Instagram  

2. Responden merupakan pembeli atau memilki minat untuk membeli produk 

Secondate 

3. Responden yang sudah pernah mencoba produk Secondate 

Penulis menentukan sampel yang diambil dari Sebagian jumlah populasi 

followers Instagram Titan Tyra @secondatebeauty yaitu 115.000 populasi, 

maka akan digunakan rumus penarikan sampel dengan Rumus Slovin yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penentuan Sampel 

Rumus perhitungan besarnya sampel : (Rumus Slovin) 

 

n = N / N (d2) + 1 

 

 Diketahui :  N = Jumlah Populasi 

   d = Nilai presisi dengan tingkat kesalahan maksimum 10% (0,1)  

 

 Ditanya :  n = Jumlah sampel yang dicari ? 

 Penyelesaian : 

  n = N / N (d2) + 1 

  n = 115.000 / 115.000 (0.1%2) + 1 

  n = 115.000 / 115.000 (0.01) + 1 

  n = 115.000 / 1.150 + 1 

  n = 115.000 / 1.151 

  n = 99.9131190269 

  n = 100 

Jadi, berdasarkan perhitungan di atas menggunakan rumus slovin, 

jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 99.931190269 

atau bisa dibulatkan menjadi 100 orang responden. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan taraf signifikansi 10% dan mendapatkan 100 orang responden 
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untuk diteliti, karena mengalami kendala saat akan melakukan penelitian pada 

followers Titan Tyra. 

 

2. Teknik Penarikan Sampel 

Sesudah menentukan jumlah sampel, maka kita akan memasuki tahap 

teknik sampel. Dalam menentukan teknik sampel, peneliti akan mengambil 

teknik sampel yaitu purposive random sampling yang berarti digunakan untuk 

mengetahui karakter kriteria sampel yang dituju. Sehingga, dengan teknik ini 

peneliti melakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada responden yang sudah dipersiapkan. 

Peneliti secara sadar mengambil sampel dari followers Titan Tyra 

@secondatebeauty karena mereka merupakan kriteria yang sesuai untuk 

memenuhi penelitian skripsi penulis yaitu followers Titan Tyra yang pernah 

mencoba, aktif mengikuti dan membeli produk Secondate. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini memerlukan prosedur yang sistematik dan mudah memperoleh 

data. Pengumpulan data dilakukan untuk proses mendapatkan data untuk keperluan penelitian, 

sehingga penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

1. Data primer  

Untuk memperoleh data yang diingininkan, penulis akan menyebarkan 

kuesioner (daftar pertanyaan) melalui platform Google form atau kuesioner 

secara online sehingga dengan harapan responden dapat memberikan respon 

yang baik serta secara jujur, sadar dan bertanggung jawab untuk memenuhi 

penelitian skripsi ini. Adapun beberapa prinsip penulisan kuesioner sebagai 

berikut (Uma Sekaran, 1992) : 

a. Isi dan tujuan pertanyaannya harus lebih teliti, setiap pertanyaan 

harus ada skala pengukuran agar variable yang digunakan dapat 

diukur. 

b. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan target responden 

agar lebih menarik. 
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c. Bentuk pertanyaan dapat menggunakan kalimat positif maupun 

kalimat negative, tipe pertanyaan dengan metode ini juga dapat 

secara terbuka atau tertutup. 

d. Pertanyaan tidak di ulang 

e. Tidak menanyakan pertanyaan yang privat 

f. Panjang pertanyaan harus disesuaikan dengan kondisi atau target 

responden yang akan diteliti. 

g. Urutan pertanyaan dimulai dengan hal yang umum, spesifik dan 

kemudia menuju ke hal yang sulit. 

Fitur google form juga dapat dengan mudah disebarkan atau dibagi sehingga 

memudahkan penulis untuk mendapatkan respon dari objek penelitian dalam skripsi 

ini. Berikut beberapa fungsi dari google form yang akan digunakan penulis sebagai 

metode untuk mengumpulkan data, yaitu : 

h. Dapat mengetahui psikologis yang dibangun oleh image selebgram 

tersebut terhadap konsumennya 

i. Mengumpulkan data dari berbagai kalangan (seperti umur, gender, 

profesi, gaya hidup) yang merupakan followers Titan Tyra 

@secondatebeauty dan yang memakai produk Secondate 

j. Menggali informasi tentang kualitas dan penyesuaian harga produk 

secondate yang membangkitkan motivasi konsumen untuk membeli. 

k. Menggali informasi tentang kualitas dan penyesuaian harga produk 

yang membangkitkan motivasi konsumen untuk membeli 

2. Data sekunder 

Sebagai penunjang data untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian 

ini, penulis mengumpulkan dan memperoleh data-data tentunya dari 

sumber kedua (sumber terpercaya dari suatu komunitas) dan atau dari 

buku-buku referensi yang akan mendukung data penulis. Sebagai 

sumber data pendukung, maka penulis akan mengambil data akurat dari 

Pembeli aktif produk Secondate memalui Website Secondatebeauty 

Indonesia, data statistik dari insight youtube channel Titan Tyra, data 

spesifik dari website beauty kompasiana tentang pelonjakan pembelian 

produk secondate tahun 2020-2021. 

3. Kepustakaan (Library Platform Research) 
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Peneliti juga mendapatkan informasi yang didapat melalui buku-buku 

yang didapatkan di Perpustakaan secara offline atau jurnal online yang 

sudah tervalidasi misalnya seperti Google Scholar dan Academia.Edu. 

Data yang diperoleh melalui studi perpustakaan ini nantinya akan 

digunakan sebagai sumber informasi dari para ahli di bidang komunikasi 

pemasaran, marketing sehingga relevan dengan penelitian penulis. 

3.7 Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah yang menentukan untuk menghitung data yang 

akurat. Proses pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilihat dari skala atau skor jawaban 

responden dalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Skala likert digunakan karena 

merupakan jenis skala yang sangat cocok untuk mengukur variable penelitian seperti pendapat, 

perilaku dan pandangan sosial baik secara individu maupun kelompok.  

 Adapun empat peniliaian data dengan menggunakan skala Likert, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Nilai 4 = Sangat baik atau positif, jika pengaruh daya Tarik selebgram 

terhadap minat beli konsumen produk Secondate diterima sangat baik bagi 

responden 

2. Nilai 3 = Baik , jika daya Tarik dari selebgram terhadap minat beli produk 

Secondate diterima baik bagi responden 

3. Nilai 2 = Cukup, jika daya Tarik dari selebgram terhadap minat beli 

konsumen produk Secondate cukup baik bagi responden 

4. Nilai 1 = Tidak baik/Negatif, jika daya Tarik dari selebgram terhadap minat 

beli konsumen produk Secondate tidak baik bagi responden. 

Dengan pengukuran variable menggunakan skala Likert ini, akan dijadikan sebagai titik 

ukur penyusunan instrument dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari 

instrument ini memiliki gradiasi dari yang sangat positif sampai pada titik terendah sangat 

negative.  

3.7.1 Uji Coba Instrumen 

Instrument yang akan digunakan dalam data ini adalah kuesioner dengan 

pertanyaan dan pernyataan yang tertutup karena jawaban dari setiap butir instrument 

sudah disediakan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan perhitungan data 
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yang akurat dengan menggunakan aplikasi SPSS versi.20 agar mendapatkan nilai dan 

data yang valid. Adapun alat untuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu : 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah yang kita pakai itu memang 

sebagai alat yang digunakan untuk mengukur data. Sehingga data yang kita 

peroleh secara online dengan menyebarkan google form atau kuesioner 

tersebut dapat lebih akurat dan terpercaya. Uji validitas penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

Rumus :  Rxy = (∑xy)/√ ( (∑x^2 ) (∑y^2 ) 

Keterangan :  Rxy = Koefisien korelasi suatu butir/item 

   N = jumlah subyek 

   X = skor suatu butir/item 

   Y = skor total  

Sehingga jika nilai rhitung lebih besar dari rtabel maka butir tersebut dapat 

dinyatakan valid dan sebaliknya jika rhitung kurang dari rtabel maka nilai tersebut tidak 

valid.  

Hasil analisis data didapatkan dengan menggunakan software SPSS versi 20 

dengan menggunakan metode korelasi bivariate pearson dan diperoleh data sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Indikator rHitung rTabel Keterangan 

 

DAYA TARIK (X) 

 

Penampilan 

(appearance)  

 

 

 

Kepribadian 

(personality) 

 

 

Gaya Hidup 

(Lifestyle) 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

 

K1 

K2 

K3 

 

GH1 

0,715 

0,712 

0,604 

0,583 

 

0,538 

0,781 

0,336 

 

0,679 

0,256 

0,256 

0,256 

0,256 

 

0,256 

0,256 

0,256 

 

0,256 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

 

MINAT BELI (Y) 
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Memiliki 

ketertarikan 

membeli 

 

 

 

 

Menciptakan 

Motivasi 

 

 

Melakukan 

Transaksi 

 

MKM1 

MKM2 

MKM3 

MKM4 

MKM5 

MKM6 

 

MM1 

MM2 

MM3 

 

MT1 

MT2 

 

0,409 

0,761 

0,400 

0,851 

0,745 

0,550 

 

0,785 

0,782 

0,420 

 

0,671 

0,546 

 

0,256 

0,256 

0,256 

0,256 

0,256 

0,256 

 

0,256 

0,256 

0,256 

 

0,256 

0,256 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

 

 Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa masing-

masing dari item/instrument pertanyaan mendapatkan hasil yang baik dari kedua variable yaitu 

variable independent dan variable dependen dikatakan valid karena memiliki nilai rhitung lebih 

besar dari pada rtabel yaitu 0,256 untuk taraf signifikansi 10% (0,1). 

a. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sebuah skala untuk mengukur data sejauh mana hasil 

pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilindungi dua kali atau 

lebih dan data yang diperoleh juga terpercaya. Dalam tahap penelitian ini 

penulis akan menggunakan pengukuran sekali saja atau one shot karena data 

tersebut bisa digunakan untuk membandingkan dengan pertanyaan lain yang 

sudah dijawab oleh responden. Sehingga peneliti dapat menggunakan SPSS 

untuk mengukur hasil yang reliable dengan uji statistic alpha Cronbach 

yang sudah pernah diajarkan saat mengikuti kelas perkuliahan statistic. 

Sehingga rumus dari alpha Cronbach adalah sebagai berikut : 

Rumus :  α = 
𝑛

𝑛−1
(

𝑆−∑ 𝑆𝑖

𝑆
) 

 Keterangan : R = koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

   N = jumlah item 

   S = variasi skor keseluruhan 

   Si = variasi masing-masing item 
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 Metode alpha Cronbach berdasarkan pengukuran dari skala alpha Cronbach nilai 0,00 

sampai 1,00 sehingga jika dikelompokkan menjadi lima kelas, maka dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut L 

1. Kurang reliabel apabila nilai alpha Cronbach berjumlah 0,00 – 0,20 

2. Agak reliabel apabila nilai alpha Cronbach berjumlah 0,21 – 0,40 

3. Cukup reliabel apabila nilai alpha Cronbach berjumlah 0,41 – 0,60 

4. Reliabel apabila nilai alpha Cronbach berjumlah 0,61 - 0,80 

5. Sangat reliabel apabila nilai alpha Cronbach berjumlah 0,81 – 1,00 

Dan apabila nilai alpha Cronbach berjumlah lebih dari 0,7 maka dapat dikatakan tingkat 

reliabelnya cukup dan apabila nilai dibawah 0,7 maka dapat dikatakan kurang reliabel.  

Hasil analisis data didapatkan dengan menggunakan software SPSS versi 20 diperoleh 

data sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

N of Items Keterangan 

Daya Tarik (X) 0,816 8 Reliabel 

Minat Beli (Y) 0,858 11 Reliabel 

  Sumber : Analisis Data Primer, 2022 

 Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa hasil yang 

didapatkan adalah reliabel karena sesuai dengan alpha Cronbach 0,7 dan untuk memperoleh 

hasil dilakukan uji bukan untuk setiap item pertanyaan tetapi diuji hanya variable-nya saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


