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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang masih aktif S1 pada angkatan 2014/2015 

dengan jumlah sampel 95 orang dengan kriteria yaitu mahasiswa/i yang sudah 

menggunakan layanan Online Shopping di berbagai macam media sosial. Peneliti 

menggunakan responden dengan kriteria mahasiswa yang sudah menggunakan 

layanan Online Shopping dikarenakan jika menggunakan responden yang belum 

pernah menggunakan Online Shopping, peneliti tidak bisa mengetahui orang yang 

memiliki karakter seperti apa yang akan cenderung menggunakan Online 

Shopping dan sebaliknya.  

  Menurut Slovin, untuk dapat mengetahui berapa jumlah sampel 

yang akan digunakan dalam suatu penelitian adalah dengan menggunakan rumus  

sebagai berikut : 

   n =  
 

      

 dimana : 

 n  = jumlah sampel 

 N = jumlah populasi 

 e  = batas toleransi kesalahan 
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Data populasi mahasiswa diperoleh dari BMSI (Biro Manajemen Sistem 

Informasi) Unika Soegijapranata. Diketahui jumlah populasi mahasiswa/i aktif 

angkatan 2014/2015 sebesar 1830 yang diproporsikan per program studi. Dengan 

menggunakan rumus Slovin, sampel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

n =  
 

       = 
    

           
 = 94,82 dibulatkan menjadi 95 sampel. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan batas toleransi kesalahan sebesar 10% atau 

0,1 karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah ilmu sosial budaya yang 

dimana bukan ilmu pasti, maka batas toleransi kesalahan yang akan digunakan 

peneliti dapat ditoleransi hingga maksimal 10% dengan batas idealnya 5%. 

 Dari hasil perhitungan jumlah sampel di atas yaitu sebesar 95 orang, 

sampel tersebut di proporsikan per program studi yang terdapat di Unika 

Soegijapranata dengan Proportional Stratified Random Sampling Method yaitu 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 
             

               
          = 

  

    
        = 5,19 % 
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Diketahui jumlah mahasiswa setiap program studi adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah Populasi Mahasiswa Angkatan 2014 

 

Sumber : Biro Manajemen Sistem Informasi (BMSI), 23 Maret 2017 
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Maka dari perhitungan diatas, proporsi sampel per program studi adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2 

Jumlah proporsi sampel per program studi 

Sumber : Data BMSI yang diolah, 24 Maret 2017 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Sumber dan Jenis Data 

Jenis dan sumber data penelitian bisa berupa data primer dan data 

sekunder (Sekaran, 1996; Cooper & Emory, 1996; Umar, 1997; Indriantoro 

& Supomo, 1999) dalam Sulistyanto dan Susilawati (2015). Dalam 

penelitian ini, sumber dan jenis data yang peneliti gunakan adalah data 

primer dimana data primer ini merupakan jenis dan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui 

perantara), baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus 
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dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual maupun 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian (Sulistyanto dan Susilawati, 2015). 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang peneliti gunakan untuk 

pengumpulan data adalah metode survey dengan menggunakan cara 

menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait dengan penelitian ini 

yang diberikan secara langsung kepada responden sesuai dengan kriteria 

sampel penelitian tersebut. 

 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

menjelaskan pengaruh faktor budaya yang dapat mempengaruhi 

mahasiswa/i Unika Soegijapranata Semarang dalam menggunakan layanan 

online shopping. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu faktor dimensi 

budaya Masculinity vs Femininity, Long Term vs Short Term Orientation, 

dan Indulgence vs Restraint sebagai variabel independen dan penggunaan 

layanan Online Shopping sebagai variabel dependen.  

3.3.1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor 

dimensi budaya yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi budaya yaitu dimensi 

budaya Masculinity vs Femininity, Long Term vs Short Term Orientation, 
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dan Indulgence vs Restraint. Dalam penggunaan kuesioner, peneliti 

menggunakan kuesioner terbaru yang telah dikembangkan dan dirilis oleh 

Hofstede pada tahun 2013 yang disebut dengan VSM (Value Survey 

Module). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert yaitu skala 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) pada setiap pertanyaan dan kuesioner VSM 

ini terdiri dari 28 pertanyaan. Kuesioner VSM 2013 ini merujuk ke lampiran 

1 (satu). 

Penilaian skor pada setiap pertanyaan untuk dimensi 

Masculinity versus Femininity yaitu jika skor 1 (satu), individu akan 

cenderung mengarah kepada dimensi budaya Femininity, sebaliknya jika 

skor 5 (lima) individu akan cenderung mengarah kepada dimensi budaya 

Masculinity. Penilaian skor pada setiap pertanyaan untuk dimensi budaya 

Long Term versus Short Term Orientation yaitu jika skor 1 (satu), individu 

akan cenderung mengarah kepada dimensi budaya Short Term Orientation, 

sebaliknya jika skor 5 (lima) individu akan cenderung mengarah kepada 

dimensi budaya Long Term Orientation. Dan penilaian skor pada setiap 

pertanyaan untuk dimensi budaya Indulgence versus Restraint yaitu jika 

skor 1 (satu), individu akan cenderung mengarah kepada dimensi budaya 

Restraint, sebaliknya jika skor 5 (lima) individu akan cenderung mengarah 

kepada dimensi budaya Indulgence. 

3.3.1.1. Masculinity vs Femininity 

Dimensi budaya yang pertama yaitu Masculinity vs 

Femininity adalah salah satu dimensi budaya oleh Hofstede. Budaya 
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Masculinity memiliki nilai-nilai yang dominan seperti objektif, 

kompetitif, tegas, kesuksesan, uang dan harta benda. Sedangkan 

dimensi budaya femininity memiliki nilai-nilai dominan seperti 

kepedulian terhadap orang lain, menjalin relasi dengan sesama, 

keselarasan dan ketentraman hidup. Berdasarkan pengukuran yang 

dilakukan oleh  Hofstede, semakin kecil tingkat maskulinitas  

masyarakat berarti masyarakat tersebut bersifat feminin. Dalam 

penggunaan kuesioner untuk dimensi Masculinity versus femininity 

yang merujuk pada lampiran 1 (satu), item kuesioner terdiri dari 

pertanyaan nomor 3, 8, 9, 13, dan 21. 

3.3.1.2.  Long Term vs Short Term Orientation 

Dimensi budaya yang kedua yaitu Long Term vs 

Short Term Orientation, dimana dimensi budaya long term 

orientation ini mencerminkan ciri-ciri atau karakteristik antara lain 

orientasi waktu, kebenaran, kehati-hatian, melakukan penghematan, 

ketekunan, serta mampu beradapatasi dengan perkembangan zaman 

dengan situasi yang selalu berubah. Sebaliknya, seseorang yang 

tergolong dalam dimensi budaya short term orientation akan 

cenderung lebih mengutamakan dan mempertahankan tradisi dan 

norma yang sudah ada sebelumnya dan memenuhi kewajiban-

kewajiban sosial. Dalam penggunaan kuesioner untuk dimensi Long 

Term versus Short Term Orientation yang merujuk pada lampiran 1 
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(satu), item kuesioner terdiri dari pertanyaan nomor 10, 14, 17, 22, 

dan 24. 

3.3.1.3.  Indulgence vs Restraint 

Dimensi budaya yang ketiga yaitu Indulgence vs 

Restraint. Budaya Indulgence memiliki karakteristik yaitu individu 

yang dapat mengekspresikan hasrat dan perasaan seperti kebebasan, 

kesenangan, pembelian barang (bisa disebut dengan berbelanja), 

konsumsi, dan menikmati hidup serta dapat memanfaatkan waktu 

luang.Sedangkan budaya Restraint mencerminkan individu yang 

terkekang dan terikat dengan tradisi-tradisi, adat istiadat dan juga 

agama. Dalam penggunaan kuesioner untuk dimensi Indulgence 

versus Restraint yang merujuk pada lampiran 1 (satu), item 

kuesioner terdiri dari pertanyaan nomor 5, 6, 11, 12, 16, dan 19. 

 

3.3.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan 

layanan Online Shopping. Dalam penggunaan kuesioner, peneliti 

menggunakan kuesioner yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu 

Surjana (2015) yang merujuk ke lampiran 2. Kuesioner ini terdiri dari 6 

(enam) pertanyaan.  

3.3.2.1.  Penggunaan Layanan Online Shopping 

Pengertian dari Online Shopping menurut Hardiawan 

(2013) adalah kegiatan jual beli atau perdagangan elektronik yang 
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memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang 

atau jasa dari penjual melalui media internet menggunakan sebuah 

web browser. Sedangkan menurut Luthfiana (2014)  menyatakan 

bahwa Online Shopping  dapat diartikan sebagai perilaku 

mengunjungi toko online  melalui media internet untuk mencari, 

menawar, atau membeli produk dengan niat membeli dan 

mendapatkan produk tersebut. 

Pada kuesioner yang digunakan, variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert yaitu skala 1 (satu) sampai dengan 

skala 5 (lima) pada setiap pertanyaan. Jika skor 1 (satu), akan 

cenderung semakin rendah penggunaan layanan Online Shopping, 

sebaliknya jika skor 5 (lima) semakin tinggi penggunaan layanan 

Online Shopping. 

 

3.4 Alat Analisis Data 

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis data yaitu 

regresi berganda (Multiple Regression). Analisis regresi didefinisikan 

sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai 

variabel yang diterangkan (the explained variable) dengan satu atau lebih 

variabel yang menerangkan (the explanatory) (Gujarati, 2012) dalam 

Murniati et al., (2013). Peneliti menggunakan analisis regresi berganda 

dikarenakan dalam penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel penjelas 

dalam hal ini ada tiga variabel. 
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Regresi linier berganda memiliki bentuk fungsi sebagai berikut : 

                      

Dimana : 

Y         = variabel terikat 

           = konstanta 

  ,    = koefisien regresi 

      = variabel bebas 

           = error 

Dalam penelitian ini, maka memiliki bentuk fungsi linier berganda 

yaitu sebagai berikut : 

OS =   +   . MF +   . LS +   . IR + e 

Keterangan : 

OS   = Penggunaan Layanan Online Shopping 

       = Konstanta 

        = Koefisien regresi 

     = Masculinity vs Femininity 

      = Long Term vs Short Term Orientation 

      = Indulgence vs Restraint 

e      = error 


