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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian dan jenis penelitian 

Berdasarkan pembahasan dalam kerangka teori mengenai Pengaruh 

Content Daily Make Up Beauty Vlogger terhadap siswi SMK Kristen 1 

Surakarta, maka sesuai judul tersebut penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif.  

 Kriyantono (2014 p. 55) menjelaskan bahwa kuantitatif adalah riset 

yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif lebih mementingkan aspek keluasan 

data, sehingga hasil penelitiannya dianggap representasi dari seluruh 

populasi.28 

 Selanjutnya Sugiyono (2018 p. 7) menerangkan bahwa metode 

kuantitatif sudah lama digunakan dan menjadi tradisi sebagai metode untuk 

penelitian. Metode positivistik ini telah memenuhi kaidah - kaidah ilmiah yaitu 

konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Disebut kuantitatif 

karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik.29 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memahami bahwa penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif menjadi tradisi sebagai metode penelitian hal ini 

karena telah memenuhi kaidah ilmiah yang kongkrit. Pada pendekatan ini 

menjelaskan atau menggambarkan masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. 

 Masalah pokok pada penelitian ini, mengacu pada pola hubungan 

antar variabel sebagai paradigma atau pandangan dalam sebuah penelitian. 

                                                             
28 Kriyantono, Rachmat (2014) Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: 
Prenada Media Group 

29 Sugiyono (2011) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta  
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Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan pengertian paradigma yang 

berkaitan dengan penelitian Pengaruh Content Daily Make Up Beauty Vlogger 

terhadap siswi SMK Kristen 1 Surakarta. Bungin (2017 p25) menjelaskan 

paradigma adalah cara pandang seseorang ilmuwan tentang sisi strategis yang 

paling menentukan nilai sebuah disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari 

penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa paradigma merupakan cara pandang 

seseorang tentang satu sisi yang paling menentukan nilai disiplin ilmu 

pengetahuan.30 Selanjutnya jika dikaitkan dengan penelitian ini yang mengacu 

pada hubungan antar variabel seperti yang dijelaskan Sugiyono (2017 p. 42) 

paradigma sebagai pola pikir yang menunjukan hubungan antar variabel yang 

akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang 

perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan 

hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan.Pada 

penelitian ini penulis menjelaskan hubungan sebab akibat dan mengukur gejala 

serta fenomena sosial. Maka dari itu penulis menggunakan paradigma 

positivistik. 

 Martono (2015 p. 11) Paradigma positivistik menggunakan logika 

berfikir deduktif, menganggap suatu realitas akan berlaku umum dan bersifat 

sama pada semua tempat. Gejala sosial yang terjadi merupakan akibat dari 

gejala sosial lain yang berasal dari hubungan sebab akibat. Kaitannya dengan 

penelitian ini, diyakini bahwa variabel yang diangkat menunjukan sebab akibat 

dan saling berkaitan satu sama lain. Satu variabel muncul akibat variabel yang 

lainnya.31 

Metode dari penelitian kuantitatif dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa jenis, salah satunya adalah metode penelitian eksplanatif. Penelitian 

ini termasuk dalam penelitian eksplanatif. Dikatakan sebagai penelitian 

kuantitatif eksplantif karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan serta 

menjelaskan mengenai fenomena yang ada di masyarakat dalam hal ini adalah 

                                                             
30 Bungin, B (2017) Metodologi Penelitian Kuantitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana 
31 Martono, Nanang (2015) Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
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kemandirian mahasiswa. Sesuai dengan yang diungkapkan Priyono (2016, 

h.38), penelitian eksplanatif dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang 

mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi yang mana hasil akhir dari 

penelitian ini berupa gambaran mengenai hubungan kausal (sebab-akibat). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian Pengaruh Content Daily Make Up Beauty Vlogger terhadap 

siswi SMK Kristen 1 Surakarta, akan dilakukan di SMK Kristen Surakarta. 

Penulis melakukan penelitian sejak Januari 2022 hingga Februari 2022. 

 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit Amatan dan Unit Analisis merupakan salah satu komponen yang 

penting dalam sebuah penelitian, sebagai acuan unit analisis didefinisikan oleh 

Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:119), Tingkat kesatuan data yang 

dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya.32 

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui unit analisis merupakan data 

yang dikumpulkan untuk melanjutkan analisis selanjutnya. Dalam penelitian 

Pengaruh Content Daily Make Up Beauty Vlogger terhadap siswi SMK Kristen 

1 Surakarta, maka unit analisis nya adalah Siswi SMK Kristen Surakarta. 

Alasannya karena para siswi merupakan penonton dari beberapa beauty 

vlogger dan menonton dengan intensitas yang tinggi hal ini diketahui oleh 

penulis saat melakukan pretest sebelum penelitian sesungguhnya dimulai. 

 

3.4 Strategi / Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan atau gambaran awal dalam 

sebuah penelitian. Agar lebih mudah dipahami, penulis mencantumkan 

pendapat ahli sebagai acuan dalam pembahasan ini. Kriyantono (2010 p. 88) 

                                                             
32 Uma Sekaran, Roger (2017) 
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menyatakan, desain riset (penelitian) pada dasarnya memudahkan periset agar 

proses risetnya terarah dan sistematis.33 

Pada sifat penelitian ditentukan berdasarkan dari metodenya. Penulis 

menggunakan metode survey pada penelitian ini. Creswell (2016 p. 17) 

menjelaskan bahwa penelitian survei menguraikan deskripsi kuantitatif, sikap 

atau opini dari populasi tertentu melalui penelitian pada satu sampel dari 

populasi tersebut.34  

Sedangkan Kriyantono (2010 p. 59) menjelaskan metode survei terdiri 

dari dua jenis yaitu survei deskriptif dan survei eksplanatif.35 Survei deskriptif 

adalah jenis survei yang digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) 

populasi yang sedang diteliti. Fokus riset ini adalah perilaku yang sedang 

terjadi (what exist at the moment) dan terdiri dari satu variabel. Survei 

eksplanatif (analitik) adalah jenis survei yang digunakan bila periset ingin 

mengetahui mengapa situasi dan kondisi tertentu terjadi atau apa yang 

mempengaruhi terjadinya sesuatu. Periset tidak hanya sekedar 

menggambarkan terjadinya fenomena tapi telah mencoba menjelaskan 

mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya. Dengan kata lain, periset 

ingin menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. 

Jika melihat penjelasan diatas, maka penelitian ini termasuk survei 

eksplanatif (analitik) karena menghubungkan dua variabel. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi Target Penelitian 

Populasi adalah bagian dari objek yang akan diamati, dimana dapat 

berupa orang, benda, objek, peristiwa atau hal lain yang merupakan objek 

                                                             
33 Kriyantono, Rachmat (2014) Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: 
Prenada Media Group 
34 Creswell, J. W (2016) Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan 

campuran (Vol. 1). (A. F. Pancasari, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
35 Kriyantono, Rachmat (2014) Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: 
Prenada Media Group 
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dari survei, Ardianto (2014 p. 170).36 Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswi SMK Kristen Surakarta. 

Diketahui dari seluruh siswa putri di SMK Kristen ada 204 orang yang 

gemar menyaksikan konten daily make up miliki beauty vlogger yang 

tersedia di berbagai sosial media. Berikut data siswi yang menajdi 

populasi. 

Tabel 3. 1 

Data Populasi Penelitian 

No Asal Kelas Jumlah Siswi 

1 X 40 

2 XI 84 

3 XII 80 

 

3.5.2 Sampel Penelitian dan Besarnya 

Selanjutnya penulis akan memilih sampel dalam penelitian yang 

diambil dari populasi. Sebelumnya penulis akan membahas pengertian 

sampel, menurut Sugiyono (2018 p.81) sampel adalah bagian dari 

populasi dimana karakteristik dan jumlah harus mewakili populasi.37  

 Dalam penelitian ini, penulis memilih 50 orang yang ditetapkan 

sebagai sampel penelitian. 50 orang ini merupakan siswi SMK Kristen 

Surakarta. 

 

 

 

                                                             
36 Ardianto, E. (2014). Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif (Vol. 

3). Bandung: Simbiosa Rekatama Media 

37 Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.  Bandung: Alfabeta 
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3.5.3 Teknik Penarikan Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu random 

sampling. Menurut Sugiyono (2001, 57), Proporsional Random 

Sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi 

tersebut. 

Menurut Arikunto (2006:124) “Cara pengambilan sampel dengan 

random sampling ada 3 cara” yaitu: 

a) cara undian 

b) cara ordinal 

c) cara randomisasi. 

 

Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam 

penarikan 50 sampel, jumlahnya harus representative agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak 

memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus 

dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan:  

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan 

pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e=0,05 (5%) 

 

Penarikan sampel ini termasuk dalam non probability sampling. 

Menurut Sugiyono (2018, p.82) Teknik sampling pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu, probability sampling dan non-
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probability sampling.38 Probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel dan non-probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel, dengan kata lain sampel tidak melalui teknik random 

(acak).39  

 Sugiyono (2018 p 85) mengatakan bahwa quota sampling 

merupakan teknik penentuan sampel atas populasi tertentu untuk 

diklasifikasikan sesuai ciri khas hingga mencapai kuota yang 

dibutuhkan.40 Penelitian ini memilih 50 orang sebagai sampel penelitian 

yang diambil dari populasi siswi SMK Kristen yang menyaksikan konten 

daily make up beauty vlogger sebanyak 204 orang. 

 

3.6 Teknik / Metode Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder. Sugiyono (2016 p. 137) data primer adalah data dimana 

pengumpul data mendapatkan data yang dibutuhkan secara langsung.41 Data 

primer dari penelitian ini didapatkan melalui pembagian kuesioner kepada 50 

siswi SMK Kristen yang menyaksikan konten daily make up beauty vlogger. 

 Selanjutnya adalah data sekunder yaitu data yang terkumpul namun 

tidak secara langsung melainkan melalui orang lain maupun dokumen yang 

telah ada, Sugiyono (2016 p. 137).42 Pada penelitian ini, data sekunder 

diperoleh melalui keterangan yang bersumber dari studi kepustakaan seperti 

literatur buku baik buku cetak maupun e-book, jurnal, serta sumber dari situs 

                                                             
38 Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.  Bandung: Alfabeta 
39 Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung 
40 Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung 
41 Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung 
42 Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung 
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di internet. Hal ini dilakukan untuk melengkapi informasi dan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai tema dan topik yang akan dibahas. 

Teknik pengumpulan data di sini peneliti mengunkan Teknik Observasi 

atau pengamatan adalah proses sistematis yang merekam pola perilaku aktual 

orang, benda, dan peristiwa yang terjadi. Dalam melakukan observasi, peneliti 

mengamati situasi penelitian dengan cermat mencatat serta merekam semua hal 

yang ada di seputar objek penelitian yang berkaitan dengan informasi yang 

ingin diperoleh dari objek amatan43 

 

3.7 Analisis Hubungan Antar Variabel Penelitian 

Pada Bagian ini akan dijelaskan analisis hubungan antar variabel. 

Menurut Sugiyono (2018 p. 38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat), sedangkan variabel terikat (dependen) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.44  

Berikut model hubungan antar variabel penelitian PENGARUH 

CONTENT DAILY MAKE UP BEAUTY VLOGGER TERHADAP MINAT 

PENGGUNAAN MAKE UP PADA SISWI SMK KRISTEN 1 SURAKARTA: 

 : 

 

                                                             
43 Ibid. halam 187 
44 Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung 
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Sumber : Olah Data Penulis (2021) 

Keterangan : 

X  : Content Daily Make Up Beauty Vlogger 

Y : Minat Menggunakan Make Up 

 

3.8 Operasionalisasi Konsep Penelitian 

Untuk mengetahui Dampak Konten Daily Make Up Beauty Vlogger 

terhadap minat penggunaan make up variabel yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. 2 

Operasionalisasi Variabel X (Konten Daily Make Up Beauty Vlogger) 

 

Indikator Skala 

1. Frekuensi 

2. Durasi 

3. Atensi 

 

Ordinal 

 

Tabel 3. 3 

Operasionalisasi Variabel Y (Minat Menggunakan Make Up) 

 

Indikator Skala 

1. Perhatian 

2. Keingintahuan 

3. Perasaan 

4. Kesiapan bertindak 

5. Kecenderungan untuk 

terlibat 

 

 

Ordinal 

 

Penelitian ini menggunakan skala likert (likert rating scale) sebagai alat 

penelitian untuk mengukur pernyataan yang tertera dalam kuesioner. Skala 
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likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 

tidak setuju terhadap subjek dan objek tertentu. Dinamakan skala likert karena 

dikembangkan oleh Rensis Likert. Jawaban setiap instrument mempunyai 

ruang dari sangat positif sampai sangat negative. Item yang bernilai positif 

maka angka terbesar diletakan pada “sangat setuju”, sedangkan item yang 

bernilai negatif maka angka terbesar diletakan pada “sangat tidak setuju” 

(Bahri, 2018, p.145).45 Sedangkan Menurut Sugiyono (2018, p.93), skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.46 Berikut pengukuran skala likert 

menurut Sugiyono (2018, p.93) : 

Sangat Setuju (SS  = 4 

Setuju (S)   = 3 

Tidak Setuju (TS)  = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

 

3.9 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas 

3.9.1 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah hasil pengukuran 

akan tetap konsisten jika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih 

terhadap gejala atau alat pengukur yang sama, Siregar (2017 p, 57).47 

Dikatakan Siregar (2013 p. 57) Teknik yang dilakukan untuk 

mengukur reliabilitas menggunakan teknik alpha Cronbach dimana 

kriteria instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila koefisien 

reliabilitas > 0,6. Teknik Alpha Cronbach yang digunakan adalah : 

  

 

                                                             
45 Syaiful Bahri. 2018. Metode Penelitian Bisnis-Lengkap Dengan Teknik. Pengolahan Data SPSS. 

ANDI: Yogyakarta 
46Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung  
47 Siregar, Syofian (2017) Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan 

perhitungan manual dan SPSS. Jakarta: Kencana 
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Menentukan reliabilitas instrumen 

 

 

3.9.2 Uji Validitas 

Menurut Siregar (2013 p.46), Validitas digunakan untuk 

menunjukkan apakah alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang 

ingin diukur.48 Dalam uji signifikansi menurut Ghozali (2013 p. 53), r 

hitung akan dibandingkan dengan r tabel dengan df (degree of freedom) 

= n-2 dimana n yang dimaksud adalah jumlah sampel.49 Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 50 orang sehingga diperoleh df sebesar 48 

didapat dari 50 - 2. 

Rumus yang digunakan adalah dengan teknik korelasi product 

moment. Korelasi pearson product moment digunakan untuk mencari 

arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel 

tidak bebas (Y). Rumus untuk menghitungnya adalah : 

 

 

                                                             
48 Siregar, Syofian (2017) Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan 

perhitungan manual dan SPSS. Jakarta: Kencana 

49 Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 26 Update PLS Regresi 

(Edisi 7). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 
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Dimana : 

𝑛 = Jumlah responden 

𝑥 = Skor variabel (jawab responden) 

𝑌 = Skor total dari variabel (jawaban responden) 

 

3.10 Teknik / Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

regresi. Analisis regresi dilakukan bila hubungan variable atau lebih 

mempunyai hubungan kausal atau fungsional. Tujuan analisis ini adalah untuk 

mencari bentuk hubungan dua variabel atau lebih dalam bentuk fungsi atau 

persamaan matematika (model matematika). Kegunaan analisis regresi dalam 

penelitian salah satunya adalah mempridiksi nilai variable terikat (biasanya 

dinotasikan dengan huruf Y) apabila variable bebas (biasanya dinotasikan 

dengan huruf X). 

Regresi Linear Sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel 

independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Analisis Regresi Sederhana 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. 

Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel independen50. 

Model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:51  

 

 

Y = Variabel dependen 

a = Konstanta 

b = Koefisien variabel independen 

x = Variabel independen 

e = error 

 

                                                             
50 V. Wiratna Sujarweni, 2008, “Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Umum”, 
Global Media Informasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm. 137.  
51 Ibid. 

Y = a + bX + e 
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3.11 Variabel, Indikator dan Instrumen 

Tabel 3. 4 

Variabel, Indikator dan Instrumen 

Variabel Indikator Instrumen Skala 

Pengukuran 

Terpaan 

Media atau 

Content Daily 

Make Up 

Beauty 

Vlogger 

(Variabel X) 

Frekuensi 1. Setiap hari saya menonton 

content daily make up beauty 

vlogger 

2. Dalam sehari, saya menonton 

lebih dari tiga content daily 

make up beauty vlogger 

3. 2-3 kali dalam seminggu saya 

menonton content daily make 

up beauty vlogger 

4. Secara terus menerus saya 

menonton content daily make 

up beauty vlogger hingga 

tidak pernah melewatkan 1 

tayangan sekalipun 

5. Saya menonton content daily 

make up beauty vlogger 

berulang kali, walaupun 

sudah pernah menontonnya 

Ordinal 

Terpaan Media 

atau Content 

Daily Make 

Up Beauty 

Vlogger 

(Variabel X) 

Durasi 1. Dalam satu tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

dengan durasi sekitar 10-20 

menit, saya mampu menonton 

hingga tayangan vlog selesai 

2. Dalam satu hari, saya mampu 

menonton beberapa tayangan 

content content daily make up 

beauty vlogger dalam waktu 

lebih dari 1-2 jam  

3. Dalam 1-3 kali seminggu, saya 

menonton  tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

dalam waktu 10-20 menit 

hingga tayangan vlog selesai 

4. Dalam 1-3 kali seminggu, saya 

menonton  tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

dalam lebih dari 1-2 jam 

Ordinal 

Atensi 1. Saya mendengarkan dengan 

baik setiap penjelasan konten 

dari beuaty vlogger  

Ordinal 
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2. Saya memusatkan fikiran setiap 

penjelasan konten dari beuaty 

vlogger agar saya bisa 

mengikuti cara make up yang 

lebih bagus 

3. Saya mencatat beberapa 

penjelasan penting konten dari 

beuaty vlogger agar tidak lupa 

4. Saya sering menonton konten 

dari beberapa beuaty vlogger 

sehingga saya bisa 

membandingkan dan 

mempelajari metode-metode 

make up dari beberapa beauty 

vlogger tersebut 
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Variabel Indikator Instrumen Skala 

Pengukuran 

Minat Viewer 

Remaja 

Perempuan 

(Variabel Y) 

Perhatian 1. Saya memperhatikan 

setiap detail penjelasan 

dari tayangan content 

daily make up beauty 

vlogger 

2. Saya tidak pernah 

melakukan stop pada 

tayangan content daily 

make up beauty vlogger 

3. Saya memperhatikan 

tayangan content daily 

make up beauty vlogger, 

sehingga saya menonton 

semua tayangan vlog  

Ordinal 

Keingintahuan 1. Saya memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi sehingga 

saya menonton tayangan 

content daily make up 

beauty vlogger hingga 

akhir 

2. Karena saya memiliki 

keingintahuan yang tinggi, 

saya tidak pernah 

menahan hanya bagian 

penting saja tayangan 

content daily make up 

beauty vlogger 

3. Keingintahuan saya yang 

tinggi menyebabkan saya 

menonton semua tayangan 

content daily make up 

beauty vlogger 

Ordinal 
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Variabel Indikator Instrumen Skala 

Pengukuran 

Minat Viewer 

Remaja 

Perempuan 

(Variabel Y) 

Perasaan 1. Saya sangat senang adanya 

content daily make up beauty 

vlogger bisa sangat 

membantu saya dalam hal 

make up 

2. Saya sangat terhibur 

menonton content daily make 

up beauty vlogger 

3. Saya senang apabila content 

daily make up beauty vlogger 

menyajikan informasi terbaru 

4. Saya sangat tertarik apabila 

content daily makeup beauty 

vlogger menyajikan 

informasi yang sangat 

lengkap mengenai berbagai 

macam make up 

Ordinal 

Kesiapan 

Bertindak 

1. Dari menonton tayangan 

content daily make up beauty 

vlogger, saya langsung ingin 

membeli produk-produk yang 

sudah di-review 

2. Dari menonton tayangan 

content daily make up beauty 

vlogger, saya langsung ingin 

melakukan cara make up 

seperti yang dicontohkan 

3. Saya hanya senang menonton 

tayangan content daily make 

up beauty vlogger, namun 

saya tidak berkeinginan untuk 

membeli produk dan 

mempraktekkan makeup-nya 

Ordinal 
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Variabel Indikator Instrumen Skala 

Pengukuran 

Minat Viewer 

Remaja 

Perempuan 

(Variabel Y) 

Kecenderungan 

Untuk Terlibat 

1. Saya sering memberikan 

like pada tayangan content 

daily make up beauty 

vlogger 

2. Saya sering memberikan 

komentar pada tayangan 

content daily make up 

beauty vlogger 

3. Saya akan memilih pada 

cannel content daily make 

up beauty vlogger 

4. Saya hanya senang 

menonton  tayangan 

content daily make up 

beauty vlogger, namun 

saya tidak pernah memberi 

like, komentar dan 

memilih pada cannel 

Ordinal 


