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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terkait hasil penelitian dan 

pembahasan setelah peneliti mendapatkan data melalui uji lapangan terkait 

pengaruh content daily make up beauty vlogger terhadap minat penggunaan make 

up pada siswi SMK Kristen 1 Surakarta. Peneliti akan menjabarkan dan 

memberikan penjelasan terkait dengn karakteristik responden, variabel dan uji 

hipotesis dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. 

 

4.1 Profil SMK Kristen 1 Surakarta 

4.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan SMK Kristen 1 Surakarta 

Visi: 

“Mewujudkan tamatan yang cakap, terampil, dan mandiri serta 

meiliki iman, pengharapan, dan kasih” 

 

Misi: 

1. Menumbuhkan semangat kompetitif dalam mencapai 

keunggulan dan peningkatan kualitas kepada semua warga 

sekolah. 

2. Menghasilkan SDM yang unggul dalam bidang keahliannya 

3. Menghasilkan SDM yang beriman, profesioanl, dan mandiri. 

4. Membekali peserta didik dengan kemampuan untuk dapat 

mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. 

 

Tujuan: 

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, 

mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang 

ada di DU / DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai 

kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya 
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2. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet 

dan gigih dalam berkompetisi 

3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari 

baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi 

4. Membekali peserta didik dengan kompetensi – kompetensi 

yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih 

 

4.1.2 Rekapitulasi Profil Sekolah 

Adanya kesadaran akan peningkatan perekonomian masyarakat, 

beberapa umat Kristen di Solo berinisiatif untuk mendirikan sekolah 

lanjutan kejuruan. Dalam musyawarah diputuskan untuk memilih 

Sekolah Lanjutan Atas Ekonomi. Mereka mengambil keputusan tersebut 

karena rasa tanggung jawab terhadap bangsa untuk meningkatkan 

perekonomian. Oleh karena itu perlu mendidik siswa yang berminat 

untuk dipersiapkan menjadi tenaga siap kerja. Selainitu juga yang 

penting adalah untuk mendirikan sekolah tersebut perlu meminta 

persetujuan Pengurus Perhimpunan Pendidik Kristen (PPKS). Dengan 

rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan izin dari IDPE Jawa Tengah dan 

persetujuan pengurus PPKS, sekolah secara lisan pada tanggal 1 Agustus 

1958 berdirilah SMEA Kristen Surakarta yang berdasarkan dan bercorak 

Kristen. 

Pengelolaan SMEA Kristen Surakarta dibawah panitia yang 

diketuai oleh Drs. D. Reksodarmojo dan staff yaitu Drs. Hartoyo selaku 

Kepala Sekolah dan Suripto, BA yang bertugas mencari tenaga pengajar 

SMEA Kristen Surakarta, pada saat itu beralamat di Jl. Bali No 142 

Surakarta atau di SD Kristen Kepatihan. Pada tahun 1961, Drs. Hartoyo 

mendapat tugas di tempat yang baru sebagai dosen di UNDIP Semarang. 

Jabatan Kepala Sekolah kemudian diserahkan Suripto, BA, dimana pada 

waktu itu beliau menjabat sebagai sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 
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Surakarta. Karena adanya peraturan bahwa Kepala Sekolah Negeri tidak 

diperkenankan merangkap Jabatan Kepala Sekolah yang lain (1964), 

maka jabatan Kepala Sekolah kemudian diserahkan kepada Suparjo, BA. 

Pada tahun 1965 berdasarkan keputusan Menteri P dan K tanggal 11 

Februari 1965/No.1757/BS/D, SMEA Kristen Surakarta mendapat 

bantuan pemerintah terhitung sejak 1 Agustus 1964. Pada tahun 1968 

diadakan pembaharuan permohonan bantuan dengan surat Keputusan 

Menteri P dan K tanggal 30 Agustus 1969 

No.7160/BSum/kev/otsub/1969, maka sejak saat ity diperbaharuilah 

bantuan pemerintah kepada SMEA Kristen Surakarta. 

Mulai tahun 1968, tanggung jawab panitian diserahkan 100% 

kepada pengurus PPKS dalam menangani kelangsungan hidup SMEA 

Kristen Surakarta. Pengurus mengangkat guru tetap dan 2 orang pegawai 

tata usaha yang digaji langsung oleh PPKS. Selain itu, pengurus PPKS 

juga memberikan subsidi sebagian dari honorarium guru tidak tetap dan 

kelebihan jam mengajar. 

Pada tahun 1972, Suparjo, BA diangkat sebagai Kepala Sekolah  di 

Jl. Monginsidi No 2 Solo. Lokasinya satu halaman dengan SMEA 

Kristen Satya Wacana Salatiga.  Jabatan Kepala Sekolah diserahkan 

kepada Drs. Bob Hardianto. 

Kondisi sekolah pada tahun 1976, SMEA Kristen Surakarta baru 

memiliki 3 guru tetap dan 2 orang staff tata usaha yang langsung digaji 

oleh PPKS. Tentang ruang kelas, SMEA Kristen Surakarta baru memiliki 

ruang yang dapat menampung 7 kelas dengan 2 jurusan untuk kelas I, II, 

dan III (masing-masing satu kelas). Dua ruang lainnya masing-masing 

utnuk ruang mengetik dan satu lagi digunakan sebagai ruang 

perpustakaan.  Jumlahkeseluruhan ada 9 ruang, sedangkan ruang Kepala 

Sekolah, ruang guru dan ruang tata usaha telah dipisah. SMEA Kristen 

Surakarta berstatus diakui sejak tanggal 6 Januari 1981 dan pada tanggal 

10 Februari 1986 mendapat status diakui hingga saat ini. 
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Berdasarkan surat edaran Depdikbud tanggal 3 April 1997 

No.47007/AA5/05/1997 tentang tindak lanjut keputusan Menteri P dan 

K No.034.035 dan 036/0/1997  mengenai perubahan nomor status yaitu 

SMP menjadi SLTA, SMA menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK 

dan ditegaskan oleh surat dari PPKS /No.33/C/IV/1997 tanggal 4 Juni 

1997 tentang perubahan nomor status, maka SMEA Kristen Surakarta 

berubah menjadi SMK Kristen 1 Surakarta. Sebagai catatan bahwa 

tanggal 10 Mei 1996 PPKS telah mengangkat Medi Sanyoto, S.Pd 

menjadi ketua pelaksana harian SMK Kristen 1 Surakarta. Selama Dra. 

Kusminah selaku Kepala Sekolah berhalangan hadir. Hal ini ditujukan 

semata-mata untuk meningkatkan kelangsungan hidup sekolah. Pada 

bulan Juli 1998 Dra. Sri Haryati ditunjuk sebagai ketua pelaksanaan 

harian menggantikan Medi Sanyoto, S.Pd dan pada tanggal 1 Maret 1999 

Dra. Kusminah pensiun. Sebagai gantinya Dra. Sri Haryanti diangkat 

menjadi Kepala Sekolah pada tanggal 1 Maret 1999. 

Sampai saat ini SMK Kristen 1 Surakarta telah dapat menampung 

kelas yaitu kelas untuk kelas I, kelas untuk kelas II, dan kelas yang 

diperuntukan bagi kelas III. Disini juga terdiri dari 4 jurusan atau 4 

bidang atau 4 bidang keahlian yaitu Akuntansi, Sekretaris, Penjualan dan 

Multimedia. Disamping itu juga SMK Kristen 1 Surakarta mempunyai 

unit produksi yang terdiri dari pertokoan, cafetaria dan bank mini. 

 

4.1.3 Prestasi SMK 1 Kristen Surakarta 

Berikut ini adalah pestasi-prestasi yang pernah diperoleh oleh 

SMK 1 Kristen Surakarta: 
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Gambar 4. 1. Juara 3 Creative Video Loop Kepo Jateng DIY 

 

Gambar 4. 2. Juara 1 Lomba Film Pendek Universitas Widya Dharma Klaten Se-

Karesidenan Surakarta 
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Gambar 4. 3. Juara 3 Story Telling Hut PPKS 

 

4.2 Karakteristik Responden Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 50 responden, dalam point ini 

peneliti akan memaparkan karakteristik dari 50 responden tersebut sebagai 

sempel di dalam penelitian ini. Adapun point-point yang akan peneliti bahas 

terkait dengan usia, merek hp yang digunakan untuk melihat beauty vlogger, 

dan transportasi ke sekolah. 
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4.2.1 Usia Responden 

Tabel 4. 1. 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.00 10 20.0 20.0 20.0 

15.00 10 20.0 20.0 40.0 

16.00 12 24.0 24.0 64.0 

17.00 7 14.0 14.0 78.0 

18.00 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa, 

responden dengan usia 14 tahun ada sebanyak 20%. Responden dengan usia 15 

tahun ada 20%. Responden dengan usia 16 tahun ada 24%. Responden dengan 

usia 17 tahun ada 14%. Responden dengan usia 18 tahun ada 22%. 

 

4.2.2 Merek HP Responden 

Tabel 4. 2. 

Distribusi Responden Berdasarkan Merek HP Responden 

Merek_HP 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Iphone 11 22.0 22.0 22.0 

Oppo 5 10.0 10.0 32.0 

Realme 10 20.0 20.0 52.0 

Samsung 7 14.0 14.0 66.0 

Vivo 7 14.0 14.0 80.0 

Xiaomi 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa rsponden dengan HP iphone ada sebanyak 22%. Responden 

dengan HP Oppo ada sebanyak 10%. Responden dengan HP Samsung 

ada sebanyak 14%. Responden dengan HP Vivo ada sebanyak 14%. 
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Responden dengan HP Xiaomi ada sebanyak 10% Responden dengan HP 

Oppo ada sebanyak 20%. 

4.2.3 Transportasi Ke Sekolah 

Tabel 4. 3. 

Distribusi Responden Berdasarkan Transportasi Ke Sekolah 

Transportasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diantar 27 54.0 54.0 54.0 

Naik Sepeda Motor 16 32.0 32.0 86.0 

Ojek Online 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa rsponden dengan transportasi sekolah diantar ada sebanyak 54%. 

Responden dengan transportasi sekolah naik sepeda motor ada sebanyak 

32%. Responden dengan transportasi sekolah ojek online ada sebanyak 

14%. 

 

4.3 Karakteristik Variabel Penelitian 

4.3.1 Karakteristik Variabel Independen (X) 

4.3.1.1 Frekuensi 

Frekuensi adalah seberapa sering komunikan dari media 

melihat, membaca, dan mendengarkan media tersebut. Semakin 

tinggi frekuensi, pesan semakin menempel dalam benak 

konsumen dan menimbulkan perhatian dari audiens. Pada 

indikator ini terdapat 5 item pertanyaan, berikut tingkat skala 

perhitungan rata-rata sumber konten yang berfungsi sebagai 

interval: 
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Tabel 4. 4. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Frekuensi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

5 - 8 STS 1 2% 

9 - 12 TS 6 12% 

13 - 16 S 24 48% 

17 - 20 SS 19 38% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 2%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

12%. Frekuensi menjawab S adalah 48%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 38%. 

 

4.3.1.2 Durasi 

Durasi adalah eberapa lama media dilihat, didengarkan dan 

dibaca oleh khalayak. Pada indikator ini terdapat 4 item 

pertanyaan, berikut tingkat skala perhitungan rata-rata sumber 

konten yang berfungsi sebagai interval: 

Tabel 4. 5. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Durasi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

4 - 6.3 STS 0 0% 

7.3 - 9.5 TS 5 10% 

11 - 13 S 19 38% 

14 - 16 SS 26 52% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 0%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

10%. Frekuensi menjawab S adalah 38%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 52%. 
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4.3.1.2 Atensi 

Atensi adalah suatu proses mental sesorang dalam 

menyimak pesan di media. Meliputi melihat, membaca, dan 

mendengarkan media dengan tidak melakukan kegiatan lain. 

Unsur audio, video, dan sebagainya berperan dalam hal ini. 

Karena menentukan ketertarikan dan fokus khalayak ketika 

menyimak isi pesan. Pada indikator ini terdapat 4 item 

pertanyaan, berikut tingkat skala perhitungan rata-rata sumber 

konten yang berfungsi sebagai interval: 

Tabel 4. 6. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Atensi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

4 - 6.3 STS 1 2% 

7.3 - 9.5 TS 6 12% 

11 - 13 S 18 36% 

14 - 16 SS 25 50% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 2%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

12%. Frekuensi menjawab S adalah 36%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 50%. 

4.3.2 Karakteristik Variabel Dependen (Y) 

4.3.2.1 Perhatian 

Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Pada indikator ini 

terdapat 3 item pertanyaan, berikut tingkat skala perhitungan rata-

rata sumber konten yang berfungsi sebagai interval: 
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Tabel 4. 7. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Perhatian 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

3 - 4.5 STS 0 0% 

5.5 - 7 TS 3 6% 

8 - 9.5 S 4 8% 

11 - 12 SS 43 86% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 0%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

6%. Frekuensi menjawab S adalah 8%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 86%.  

 

4.3.2.2 Keingintahuan 

Keingintahuan, atau kemelitan adalah sifat yang berkaitan 

dengan pemikiran ingin tahu seperti penjelajahan, penyelidikan, 

dan pembelajaran, terbukti dengan pengamatan pada sesuatu. 

Pada indikator ini terdapat 3 item pertanyaan, berikut tingkat 

skala perhitungan rata-rata sumber konten yang berfungsi sebagai 

interval: 

Tabel 4. 8. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Keingintahuan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

3 - 4.5 STS 0 0% 

5.5 - 7 TS 7 14% 

8 - 9.5 S 5 10% 

11 - 12 SS 38 76% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 0%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

14%. Frekuensi menjawab S adalah 10%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 76%.  



 

47 

 

4.3.2.3 Perasaan 

Perasaan adalah respon yang dipelajari tentang sebuah 

keadaan emosi di lingkungan atau kebudayaan tertentu. Perasaan 

dapat didefinisikan sesuatu hal yang terjadi pada benak manusia 

karena lingkungan dan pikirannya. Pada indikator ini terdapat 3 

item pertanyaan, berikut tingkat skala perhitungan rata-rata 

sumber konten yang berfungsi sebagai interval: 

Tabel 4. 9. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Perasaan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

3 - 4.5 STS 1 2% 

5.5 - 7 TS 0 0% 

8 - 9.5 S 14 28% 

11 - 12 SS 35 70% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 2%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

0%. Frekuensi menjawab S adalah 28%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 760%. 

 

4.3.2.4 Kesiapan Bertindak 

Kesiapan bertindak adalah keseluruhan kondisi seseorang 

yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di dalam 

cara tertentu terhadap suatu situasi. Pada indikator ini terdapat 3 

item pertanyaan, berikut tingkat skala perhitungan rata-rata 

sumber konten yang berfungsi sebagai interval: 
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Tabel 4. 10. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Kesiapan Bertindak 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

3 - 4.5 STS 2 4% 

5.5 - 7 TS 26 52% 

8 - 9.5 S 6 12% 

11 - 12 SS 16 32% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 4%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

52%. Frekuensi menjawab S adalah 12%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 32%. 

 

4.3.2.5 Kecenderungan Akan Terlibat 

Kecenderungan akan terlibat adalah keinginan penonton 

beauty vlog untuk mempraktikan makeup sehari-hari. Pada 

indikator ini terdapat 4 item pertanyaan, berikut tingkat skala 

perhitungan rata-rata sumber konten yang berfungsi sebagai 

interval: 

Tabel 4. 11. 

Distribusi Variabel Berdasarkan Kecenderungan Akan Terlibat 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

4 - 6.3 STS 9 18% 

7.3 - 9.5 TS 37 74% 

11 - 13 S 4 8% 

14 - 16 SS 0 0% 

 

Diketahui bahwa frekuensi responden menjawab STS 

adalah sebanyak 18%. Frekuensi responden menjawab TS adalah 

74%. Frekuensi menjawab S adalah 8%. Frekuensi responden 

menjawab SS adalah 0%. 

 



 

49 

 

4.4 Uji Klasik Analisis Regresi 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, 

apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji 

Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas 

data yang dilakukan pada poenelitian ini menggunakan uji normalitas 

kolmogorov smirnov. Data dikatakan lolos uji normalitas jika 

mempunyai nilai signifikasi kolmogorov smirnov lebih dari 0.05. Berikut 

ini adalah uji normalitas data: 

 

Tabel 4. 12. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .26096091 

Most Extreme Differences Absolute .103 

Positive .082 

Negative -.103 

Test Statistic .103 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data primer 2022 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikasi uji normalitas 

adalah 0.200. Nilai ini lebih dari 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data 

telah lolos uji normalitas. 
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4.4.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi nilai data hasil yang 

diperoleh, melalui uji linieritas akan menentukan Anareg yang 

digunakan. Apabila dari suatu hasil dikategorikan linier maka data 

penelitian diselesaikan dengan Anareg linear. Sebaikanya apabila data 

tidak linear maka diselesaikan dengan Anareg non linear. Untuk 

mendeteksi apakah model linear atau tidak dapat dilakukan dengan 

membaca nilai signifikasi F hitung. Jika nilai signifikasi F hitung kurang 

dari 0.05 maka data tidak linier. Jika nilai signifikasi F hitung lebih dari 

0.05 meaka data linier. Berikut ini adalah hasil uji linieritas: 

 

Tabel 4. 13. Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

MinatViewer * 

TerapanMedia 

Between 

Groups 

(Combined) 7.454 20 .373 5.613 .000 

Linearity 6.042 1 6.042 91.006 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

1.412 19 .074 1.119 .383 

Within Groups 1.925 29 .066   

Total 9.379 49    

Sumber: Data primer 2022 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikasi F adalah sebesar 

0.383. Nilai ini lebih dari 0.05. Hasili ini menunjukkan  bahwa data lolos 

uji linieritas. 
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4.4.4 Tabel Summary 

Tabel 4. 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .803a .644 .637 .2636652 

a. Predictors: (Constant), TerapanMedia 

b. Dependent Variable: MinatViewer 

Sumber: Data primer 2022 

 

Korelasi = 0.803 

Koefisien determinasi = 63.7% 

SE = 0.803*0.803*100% = 0.644 

Analisis : 

 Berdasarkan hasil penelitian seperti yang di tampilkan di tabel di 

atas (tabel model summary) diketahui bahwa kolerasi persial 

anatar content daiy Make Up terhadap minat pengunaan make up 

dengan menggunakan regresi linier sederhna memiliki nilai 

kolerasi R sebesar 0,803. Purnomo (2017) kolerasi atau hubungan 

anata variable dikatan kuat ketika nilai R lebih besar (> 0,600) 

dan memiliki nilai positif (arah kolerasi positif) sehingga dapat 

dapat di katakan pola hubungan searah. Dalam nilai tabel di atas 

menunjukan kekuatan varabel yaitu content daily make up 

terhadap minat penggunaan makeup tergolong kuat, dengan R 

(0,803 > 0,600), nilai tersebut menunjukan kefesien kolerasi yang 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel dalam 

penelitian ini memiliki hubungan yang searah. Pada penelitian ini 

jika unsur content daily make up semakin tinggi maka minat 

pengunaan make up akna semakin tinggi juga, sebaliknya juga 

unsur content daily make up semakin rendah maka minat 

pengunaan make up juga semakin rendah. 
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 Koefisien determinasinya (R square) memiliki nilai sebesar 

0,644 atau sebesar 64,40% nilai tersebut di peroleh dari  (R2  × 

100% = 0,644 × 100%). Nilai tersebut dapat dikatakan bahwa 

minat penggunaan di pengaruhi oleh unsur content daili make up 

dan sisanya sekitar 35,60 % di pengaruhi oleh faktor atau variabel 

lan selain unsur content daily make up. 

 

4.4.5 Tabel Coefficient 

Tabel 4. 15. Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .219 .273  .802 .427 

TerapanMedia .782 .084 .803 9.323 .000 

a. Dependent Variable: MinatPenggunaan 

Sumber: Data primer 2022 

 

Dari tabel 4.8 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut ini: 

YPengaruh = 0.219 + 0.782XMinat penggunaan 

 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dibuat intrepretasi sebagai berikut 

ini: 

1. Konstanta bernilai 0.219. Nilai ini menunjukkan bahwa minat 

viewer untuk menggunakan makeup adalah sebesar 0.219 tanpa 

dipengaruhi oleh terapan media konten makeup sehari-hari dari 

beauty vlogger. 

2. Nilai koefisien regresi dari terapan media atau konten makeup 

sehari-hari yang dibuat oleh beauty vlogger bernilai positif. Hal 

ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari terapan media 

terhadap minat siswi SMK Kristen 1 Surakarta dalam 

menggunakan makeup. 
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3. Nilai regresi dari terapan media atau konten makeup sehari-hari 

yang dibuat oleh beauty vlogger bernilai 0.782. Hasil ini 

menunjukkan bahwa jika kualitas terapan media meningkat 

sebesar satu satuan maka minat siswi SMK Kristen 1 Surakarta 

untuk menggunakan makeup meningkat sebesar 0.782. 

 

 

4.4.6 Hasil Uji T 

Tabel 4. 16. 

Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .219 .273  .802 .427 

TerapanMedia .782 .084 .803 9.323 .000 

a. Dependent Variable: MinatPenggunaan 

 

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji T. Uji t dikenal 

dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini 

dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan 

melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung3 

 

Ho = Terapan media tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menggunakan makeup 

Ha = Terapan media berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan 

makeup 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikasi pada t hitung adalah 

0.000. Nilai ini kurang dari 0.05, maka Ho ditolak, Ha diterima yang berarti 

terapan media berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan makeup 
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4.4.7 Hasil Uji Anova 

Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh content daily make up beauty vlogger terhadap minat 

penggunaan make up pada siswi SMK Kristen 1 Surakarta adalah dengan 

menggunakan tabel ANOVA dengan dasar dari pengambilan keputuasan 

pada analisis pada tabel ANOVA dilakukan dengan cara melihat nilai 

probabilitas dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak  

- Jika Probabilitas < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak  

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

- H0: Tidak terdapat pengaruh content daily make up beauty 

vlogger terhadap minat penggunaan make up pada siswi SMK Kristen 1 

Surakarta  

- H1: Terdapat content daily make up beauty vlogger terhadap 

minat penggunaan make up pada siswi SMK Kristen 1 Surakarta 

 

Tabel 4. 17. 

Hasil Uji Anova 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.042 1 6.042 86.910 .000b 

Residual 3.337 48 .070   

Total 9.379 49    

a. Dependent Variable: MinatViewer 

b. Predictors: (Constant), TerapanMedia 

 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel ANOVA di atas 

menunjukkan bahwa, nilai probabilitas 0,000 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka sesuai dengan 

dasar pengambilkan keputusan pada analisis ANOVA di atas, 

didapatkan kesimpulan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, 

artinya pernyataan bahwa terdapat pengaruh content daily make 
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up beauty vlogger terhadap minat penggunaan make up pada 

siswi SMK Kristen 1 Surakarta diterima sedangkan pernyataan 

bahwa tidak terdapat pengaruh content daily make up beauty 

vlogger terhadap minat penggunaan make up pada siswi SMK 

Kristen 1 Surakarta ditolak. Dari keputusan tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk menyatakan 

bahwa content daily make up beauty vlogger terhadap minat 

penggunaan make up pada siswi SMK Kristen 1 Surakarta. 

 

4.8 Pembahasan 

Hasil uji hipotesis menunjkkkan bahwa nilai signifikasi pada t hitung 

adalah 0.000. Nilai ini kurang dari 0.05, maka Ho ditolak, Ha diterima yang 

berarti terapan media berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan 

makeup. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa menunjukkan 

bahwa nilai R Square adalah sebesar 0.637. Hasil ini menunjukkan bahwa 

minat siswi SMK Kristen 1 Surakarta untuk menggunakan make up 

dipengaruhi oleh vidio makeup sehari-hari yang dibuat oleh vlogger sebesar 

63.7%. Sebesar 36.3% minat siswi SMK Kristen 1 Surakarta menggunakan 

makeup dipengaruhi oleh faktor lain diluar konten makeup sehari hari yang 

dibuat oleh beauty vlogger.  

Nilai koefisien regresi dari terapan media atau konten makeup sehari-hari 

yang dibuat oleh beauty vlogger bernilai positif. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dari terapan media terhadap minat siswi SMK Kristen 1 

Surakarta dalam menggunakan makeup. Nilai regresi dari terapan media atau 

konten makeup sehari-hari yang dibuat oleh beauty vlogger bernilai 0.782. 

Hasil ini menunjukkan bahwa jika kualitas terapan media meningkat sebesar 

satu satuan maka minat siswi SMK Kristen 1 Surakarta untuk menggunakan 

makeup meningkat sebesar 0.782. 

Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beauty vlogger 

mampu mengkomunikasikan konten-konten yang berkualitas kepada siswi 

SMK Kristen 1 Surakarta sehingga siswi SMK Kristen 1 Surakarta berminat 
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untuk mengaplikasikan makeup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beauty 

vlogger. Semakin bagus kualitas konten makeup sehari-hari yang dibuat oleh 

beauty vlogger maka semakin akan membuat siswi SMK Kristen 1 Surakarta 

untuk semakin berminat menggunakan makeup sesuai isi didalam vidio konten 

makeup sehari-hari yang dibuat oleh vlogger. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konten beauty vlogger 

berupa daily makeup bisa dijadikan media komunikasi untuk brand-brand 

makeup untuk membangun citra mereknya. Konten makeup sehari-hari ini 

diunggah di sosial media sehingga brand-brand makeup bisa memanfaatkan 

vidio makeup sehari-hari yang dibuat oleh beauty vlogger ini sebagai sarana 

untuk mengkomunikasikan citra merek melalui sosial media. Komunikasi 

melalui sosial media ini munikasi interpersonal dan komunikasi massa melebur 

menjadi satu. Saat seseorang mengunggah sesuatu kemudian ditanggapi pihak 

lain, lalu terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi. Disaat yang 

sama, saat seseorang mengunggah sesuatu, apa yang diunggahnya bisa dilihat 

dan dinikmati khalaak banyak, sehingga pada saat yang sama komunikasi 

massa juga terjadi, sebab komunikasi massa tidak mensyaratkan adanya 

keterlibatan aktif semua pihak. 

Dengan kehadiran dunia virtual, membuka kesempatan tiap pihak yang 

terlibat untuk mengeksistensikan dirinya dengan lebih luas. Apalagi bagi 

mereka yang aktif di social media. Melalui status, komentar, notes, dan 

berbagai fasilitas dalam social media tersebut banyak orang berusaha 

menunjukkan keberadaannya dengan terus meng-update segala perkembangan 

yang ada. Suatu perkembangan yang jika di dunia nyata tak mungkin 

disampaikan, maka di dunia Social Media, perkembangan ini bisa menjadi 

konsumsi publik secara umum. Komunikasi dalam media sosial menjadi lebih 

kompleks. Dua level komunikasi melebur menjadi satu. Komunikasi 

interpersonal melebur dengan komunikasi massa. Pada saat orang mengunggah 

sesuatu, dan terjadi interaksi dengan pihak lain, maka komunikasi interpersonal 
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terjadi, dan disaat yang sama terjadi juga komunikasi massa, sebab apapun 

yang diunggah bisa langsung dinikmati dan dilihat khalayak banyak52. 

Social media communication marketing merupakan strategi yang baik 

untuk meningkatkan citra merek dari suatu produk makeup. Hal ini sesuai 

dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa konten daily makeup dari 

beauty vlogger yang diupload di sosial media mampu secara signifikan 

meningkatkan minat siswi SMK Kristen 1 Surakarta untuk menggunakan 

makeup. Jika melihat bauran promosi tersebut, media sosial terbukti dapat 

memegang peranan sebagai Integrated Marekting Communication (IMC). 

Media sosial mampu melakukan fungsi bauran promosi secara terpadu, bahkan 

sampai terjadinya proses transaksi, dimana ketika pelanggan telah menjadi user 

yang tergabung dalam akun media sosial yang dimiliki oleh perusahaan, baik 

itu pertemanan atau fan page (dalam facebook), follower (dalam Twitter) atau 

istilah lain yang digunakan oleh beberapa penyedia media sosial. Maka 

perusahaan akan secara otomatis dapat menjalin komunikasi secara terus 

menerus, sehingga perusahaan dapat melakukan komunikasi secara persuasif 

dan memperkenalkan produk-produknya di kemudian hari. Hal diatas sesuai 

dengan pernyataan bahwa IMC adalah proses pengembangan dan 

implementasi sebagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan 

dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah 

mempengaruhi dan memberikan efek langsung kepada prilaku khalayak 

sasaran yang dimilikinya, yakni pelanggan. IMC menganggap seluruh sumber 

calon dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan, adalah jalur 

yang potensial untuk menyampaikan informasi di masa mendatang. Dengan 

kata lain, proses IMC berawal dari pelanggan atau calon pelanggan kemudian 

berbalik kepada perusahaan untuk menentukan bentuk dan metode yang 

digunakan dan dikembangkan bagi program yang dijalankan53.  

                                                             
52 Errika Dwi Setya Watie, 2016, ‘Komunikasi Dan Media Sosial’, Jurnal The Messenger, 3.2, 69–74 
<https://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/viewFile/270/172>. 
53 Ahmad Setiadi, 2016, ‘Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi’, Cakrawala-
Jurnal Humaniora, 16.2, 1–7 
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/1283/1055>. 
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Brand makeup disarankan untuk membuat content makeup karena 

terbukti konten makeup mampu meningkatkan minat siswi SMK Kristen 1 

Surakarta untuk memakai makeup. Seiring berjalannya waktu orang-orang 

menghabiskan lebih banyak waktu di internet terutama di situs media sosial 

seperti Facebook, LinkedIn dan Instagram. Penelitian menunjukkan bahwa 

merek sekarang berinvestasi di bidang pemasaran digital lebih daripada 

pemasaran tradisional. Pemasaran media sosial dengan menggunakan konten 

adalah platform digital untuk melakukan kegiatan pemasaran. Perusahaan di 

era teknis modern ini tidak lagi memiliki kendali atas persepsi mereka di pasar, 

konsumen saat ini secara aktif terlibat dalam penawaran merek, mereka 

memiliki akses untuk berkomentar, berbagi, dan membuat informasi dengan 

mudah. Media sosial telah membuat segala sesuatunya transparan karena 

mengungkapkan baik, buruk, atau jelek tentang suatu merek yang dapat dengan 

mudah menjadi viral melalui pembagian. teknik pemasaran untuk menciptakan 

dan mendistribusikan konten yang berharga, relevan, dan konsisten untuk 

menarik dan memperoleh audiens yang jelas – dengan tujuan mendorong 

tindakan pelanggan yang menguntungkan”. Tujuan utama dari pemasaran 

konten seperti yang diidentifikasi oleh. Konten dapat berupa blog, video, studi 

kasus, infografis, e-book, gambar, ulasan profesional, dll. Teknik pemasaran 

konten yang banyak digunakan oleh perusahaan B2C adalah jaringan media 

sosial, artikel situs web, blog, dan vlog. Padahal, video dianggap sebagai teknik 

pemasaran paling efektif untuk berbagi wawasan perusahaan dengan 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 


