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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Larissa Aesthetic Center Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampling Penelitian 

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 

(Sugiyono, 2010: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pria 

yang pernah membeli jasa perawatan wajah di Larissa Aesthetic Center 

Semarang. 

Sampel menurut Sugiyono (2010: 118) merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa 

yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili). Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen pria 

yang berkunjung di Larissa Aesthetic Center Semarang. Konsumen dalam 

penelitian ini adalah konsumen pria yang berusia 18-25 tahun. 
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Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode 

non-probability sampling sebab dalam pemberian sampel tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan, teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memiliki tujuan atau karakteristik tertentu. Oleh 

karena itu, ditentukanlah kriteria untuk menjadi responden dalam penelitian 

ini. Berikut adalah kriterianya: 

a. Usia 18-25 tahun 

b. Pernah membeli jasa perawatan wajah di Larissa Aesthetic Center 

Semarang minimal satu kali. 

Penentuan jumlah sampel responden didasarkan pada pernyataan 

Supranto, yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang baik dapat 

ditentukan dengan cara, jumlah pertanyaan (variabel) dalam kuesioner 

dikalikan lima (5). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 21 variabel, 

maka dikalikan 5 hasilnya adalah 105. Sehingga jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 105 orang. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer.Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu 

organisasi atau perorangan langsung dari objeknya (Singgih & Tjiptono, 

2001:59). 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Peneliti dalam 

penelitian ini membagi kuesioner kepada responden. 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas menurut Azwar (2000:5) sejauhmana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya.Dalam pengujian validitas, peneliti menggunakan alat bantu 

program komputer yaitu SPSS for Windows 22. 

 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel r Hitung r Tabel Keterangan 

X1 0,326 0,1918 Valid 

X2 0,353 0,1918 Valid 

X3 0,309 0,1918 Valid 

X4 0,246 0,1918 Valid 

X5 0,205 0,1918 Valid 

X6 0,763 0,1918 Valid 

X7 0,261 0,1918 Valid 

X8 0,352 0,1918 Valid 

X9 0,364 0,1918 Valid 

X10 0,259 0,1918 Valid 

X11 0,790 0,1918 Valid 

X12 0,691 0,1918 Valid 



 
 

37 
 

Variabel r Hitung r Tabel Keterangan 

X13 0,505 0,1918 Valid 

X14 0,733 0,1918 Valid 

X15 0,744 0,1918 Valid 

X16 0,753 0,1918 Valid 

X17 0,479 0,1918 Valid 

X18 0,447 0,1918 Valid 

X19 0,241 0,1918 Valid 

X20 0,244 0,1918 Valid 

X21 0,230 0,1918 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas diatas, dengan ketentuan Df = 

Jumlah responden – 2 ( Df= 105-2 = 103 ) dan alpha 5% maka 

digunakan r Tabel 103 = 0,1918. Keseluruhan dalam penelitian ini 

dinyatakan valid. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah hasil pengukuran dapat 

dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek 

memang belum berubah ( Azwar, 2000:4). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan alat 

bantu program komputer yaitu SPSS for Windows 22 dengan 

menggunakan model Cronbach Alpha. Untuk mengambil suatu 

keputusan reliabilitas, suatu kuesioner dianggap reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.731 21 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach‟s Alpha adalah 0,731. Sehingga variabel-variabel dalam 

penelitian ini dinyatakan reliable karena nila Cronbach‟s Alpha lebih 

dari 0,60. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah alat analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan melakukan deskripsi atau 

menggambarkan data-data yang telah terkumpul tanpa bermaksud 

untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

(Sugiyono,2010:207). 

Menurut Sugiyono (2010: 207), statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 
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Penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan dan 

pernyataan dengan 5 skala yang menunjukkan setuju atau tidak 

setuju terhadap statement tersebut. 

a. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Skor 2 untuk Tidak Setuju (TS) 

c. Skor 3 untuk Netral (N) 

d. Skor 4 untuk Setuju (S) 

e. Skor 5 untuk Sangat Setuju (SS) 

 
Tabel 3.3 

Kategori Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,0 – 1,8 

1,8 – 2,6 

2,6 – 3,4 

3,4 – 4,2 

4,2 – 5,0 

Sangat Tidak Setuju 

Tidak Setuju 

Netral 

Setuju 

Sangat Setuju 

 

3.6.2 Analisis Faktor 

Analisis faktor pada prinsipnya digunakan untuk mereduksi 

data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih 

sedikit dan menamakannya sebagai faktor (Santoso & Tjiptono, 2001: 

248). Secara garis besar, berikut adalah tahapan pada analisis faktor: 
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a. Memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. 

Oleh karena analisis faktor berupaya mengelompokkan sejumlah 

variabel, maka seharusnya ada korelasi yang cukup kuat di 

antara variabel, sehingga akan terjadi pengelompokkan. Jika 

sebuah variabel atau lebih berkorelasi lemah dengan variabel 

lainnya, maka variabel tersebut akan dikeluarkan dari analisis 

faktor. 

b. Setelah sejumlah variabel terpilih, maka variabel tersebut 

diekstraksi hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Beberapa 

metode pencarian faktor yang populer adalah Principal 

Component dan Maximum Likehood. 

c. Faktor yang terbentuk biasanya kurang menggambarkan 

perbedaan diantara faktor- faktor yang ada. Hal tersebut akan 

mengganggu analisis, karena justru sebuah faktor harus berbeda 

secara nyata dengan faktor yang lain. Untuk itu, jika isi faktor 

masih diragukan, dapat dilakukan proses rotasi untuk 

memperjelas apakah faktor yang terbentuk sudah secara 

signifikan berbeda dengan faktor lain. 

d. Setelah faktor benar-benar sudah terbentuk, maka proses 

dilanjutkan dengan menamakan faktor yang ada. Kemudian, 

beberapa langkah akhir juga perlu dilakukan, yaitu validasi hasil 

faktor. 




