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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah produk kosmetik Korea merek Etude House 

dengan produk kosmetik lokal merek Wardah. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.1. Penentuan Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sujarweni, 2015). Pada latar belakang, telah 

dijeaskan mengenai hasil survei dari kedua merek kosmetik yang 

diteliti yaitu Etude House dan Wardah. Responden dari kedua merek 

tersebut berada pada usia remaja, dewasa muda, dan dewasa dengan 

rentang umur 16 – 35 tahun. Populasi dari penelitian ini adalah semua 

pengguna produk kosmetik di  empat universitas yang berlokasi di 

Semarang yaitu UNIKA Soegijapranata, Universitas Dian 

Nuswantoro, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri 

Semarang, dimana mahasiswa keempat universitas tersebut memasuki 

rentang umur pada remaja dan dewasa muda. 
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b. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan oleh peneliti (Sujarweni, 2015). Sampel dari 

penelitian ini adalah pengguna produk kosmetik merek Etude House 

dan merek Wardah. Jumlah pengguna kosmetik di UNIKA 

Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas 

Diponegoro, dan Universitas Negeri Semarang cukuplah banyak 

sehingga jumlah populasi tidak dapat ditentukan secara pasti. Maka 

dari itu, pengambilan sample ditentukan dalam batas periode waktu 

tertentu. 

3.2.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur dari 

populasi untuk dipilih sebagai sampel (Sujarweni, 2015). Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dimana teknik ini 

merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit 

yang dijumpai dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sujarweni, 

2015). Sampel dalam penelitian ini harus memenuhi dua kriteria yaitu: 

1. Minimal memiliki produk kosmetik merek (Etude House atau Wardah) 

sebanyak satu produk. 

2. Jangka waktu pemakaian produk kosmetik merek (Etude House atau 

Wardah) minimal selama dua bulan. 
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3.3. Sumber Data 

Sumber data adalah data primer yaitu yang diperoleh langsung dari responden 

atau narasumber. Data primer yang dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara dengan responden dan juga pemberian kusesioner. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini yaitu data tentang karakteristik responden, 

kesadaran merek, asosiasi merek,  persepsi kualitas, dan loyalitas merek. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner. Metode kuesioner merupakan teknik pengambilan data dengan 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Pertanyaan yang digunakan yaitu pertanyaan 

terbuka dan tertutup, dimana di pertanyaan terbuka terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan tentang identitas responden sedangkan pertanyaan tertutup terdiri 

dari pertanyaan-pertanyaan yang meminta responden untuk memilih salah 

satu jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, untuk 

memperoleh nilai (skor) dari masing-masing variabel mengacu pada skala 

Likert dimana rentang skala dari skala 1 – skala 5, dengan ketentuan penilaian 

sebagai berikut: 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

b. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 

c. Jawaban Netral (N) diberi skor 3 

d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
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e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.5. Uji Kualitas Data 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini merupakan unobserved 

variables dimana variabel-variabel tersebut tidak dapat diukur secara 

langsung sehingga memerlukan indikator sebagai alat ukurnya. Oleh sebab 

itu perlu dilakukan pengujian akan ketepatan dan kehandalan indikator 

melalui uji validitasa dan reliabilitas. 

3.5.1.  Uji Validitas 

Menurut Ferdinand (2011), validity dimaksudkan sebagai “to 

measure what should be measure”. Bila ingin mengukur sesuatu, maka 

validitas berhubungan dengan mengukur alat yang digunakan yaitu apakah 

alat tersebut dapat mengukur hal yang akan diukur.  Untuk menguji validitas 

digunakan uji Korelasi Product Moment dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

a. Jika nilai r hitung > r tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator adalah valid 

b. Jika nilai r hitung < r tabel dan nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator tidak valid 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ferdinand (2011), sebuah scale atau instrumen pengukur 

data dan data yang dihasilkan disebut reliable atau terpercaya apabila 

instrumen itu secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali 
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dilakukan pengukuran. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

Uji Alpha Cronbach dengan kriteria hasil pengujian sebagai berikut : 

a. Jika nilai Alpha Cronbach hasil perhitungan > 0,6 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel penelitian adalah reliabel 

b. Jika nilai Alpha Cronbach hasil perhitungan < 0,6 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel penelitian tidak reliable 

 

3.6. Alat Analisis Data 

3.6.1. Alat Analisis Deskriptif 

Analisis indeks jawaban responden digunakan untuk mengetahui persepsi 

umum responden mengenai variabel-variabel yang diteliti, serta mendapatkan 

gambaran mengenai derajat persepsi responden pada tiap variabel yang 

diteliti. Menggunakan alat analisis angka indeks dapat menentukan tinggi 

atau rendahnya nilai tiap variabel ekuitas merek dengan menggolongkan hasil 

nilai indeks ke rentang skala yang telah ditentukan. 

Mengutip dari buku yang ditulis oleh Ferdinand (2011), rumus untuk nilai 

indeks yaitu: 

Nilai indeks: ((%F1x1)+(%F2x2)+(%F3x3)+(%F4x4)+(%F5x5))/n 

Keterangan: 

F1 = frekuensi responden yang menjawab skor 1 

F2 = frekuensi responden yang menjawab skor 2 

Dan seterusnya untuk F3, F4, F5. 

n = jumlah rentang skor 
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Dengan menggunakan kriteria tiga kotak (Three-box Method), maka rentang 

skala nya adalah: 

40.01– 40   = Rendah 

40.01 – 70   = Sedang 

70.01– 100 = Tinggi 

3.6.2. Uji Komparatif 

Uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda statistik 

non parametric, yaitu Mann Whitney (U-Test). Uji Mann-Whitney (U-Test) 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen ketika 

distribusi data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas. 

a. Jika signifikansi < 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

b. Jika signifikansi > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

 


