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Semarang yang memiliki program studi ilmu komunikasi yaitu Universitas Katolik 

Soegijapranata yang terdiri dari 458 orang, Universitas Diponegoro yang terdiri dari 

658 orang, Universitas Semarang yang terdiri dari 1.270 orang, Universitas Dian 

Nuswantoro yang terdiri dari 1.137 orang, Universitas Islam Sultan Agung yang 

terdiri dari 283 orang dan Universitas Islam Negeri Walisongo yang terdiri dari 644 

orang.33 

3.3 Teknik Sampling 

 Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah probability 

sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai 

sampel.34 Pengambilan sampel dilakukan dengan cara area sampling, yaitu 

digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas, missal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten.35 

 

3.4 Sampel 

Sampel adalah sebuah subyek yang mencerminkan populasinya atau 

memiliki karakteristik yang dimilili populasinya, oleh karena itu sampel biasa 

dikatakan sebagai miniatur dari populasinya.36 Penentuan jumlah sampel pada 

 
33 https://pddikti.kemdikbud.go.id/  diakses pada 21 Januari 2021.  
34 Yulingga Nanda Hanief dan Wasis Himawanto, 2017, Statistik Pendidikan (Yogyakarta: 

Deepublish) hal. 42. 
35 Prof. Dr. Sugiyono, 2015, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta) hal. 121. 
36 Ibid hal. 39. 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/
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penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yang mana besaran sampel penelitian 

akan ditentukan oleh nilai tingkat kesalahan, dimana tingkat semakin besar 

kesalahan yang digunakan, maka semakin kecil jumlah sampel yang diambil.37 

Pendekatan pengambilan sampel Slovin dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Total populasi 

e : Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel 10% atau 0,1 

Penentuan sampel sebagai berikut : 

𝑛  = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

𝑛 = 
4.450

1+4.450 (0,1)2
 

𝑛 = 
4.450

1+4.450 × 0,01
 

𝑛 = 
4.450

44,51
 

 
37 Slamet Riyanto, S.T., M.M. dan Dr. Aglis Andhita Hatmawan, S.E., M.M., 2020, Metode 

Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen 

(Yogyakarta: Deepublish) Hal. 12. 



30 
 

𝑛 = 99,97 dibulatkan menjadi 100 

Maka, sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Jumlah sampel tersebut 

dirasa cukup dengan jumlah populasi 4.450 orang. 

 

3.5 Operasional Konsep 

 Operasional konsep merupakan cara untuk memberi gambaran konsep 

agar dapat diukur oleh peneliti. Berikut adalah tabel operasional konsep penelitian 

ini :  

Tabel 1.4 Operasional Konsep 

Variabel  

Penelitian 

Dimensi Indikator Skala 

Iklan Shopee 

COD (X) 

Isi pesan 1.Mudah diingiat. 

2. Mudah dimengerti. 

Likert 

 Struktur pesan 1. Penggunaan kata . Likert 

 Format pesan 1. Penggunaan musik. 

2.Penggunaan 

ekspresi wajah. 

Likert 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Perhatian Adanya perhatian 

pada pemutaran iklan 

Shopee COD. 

Likert 

 Ketertarikan Timbulnya rasa 

tertarik untuk 

mencoba fitur yang 

ditawarkan melalui 

iklan Shopee COD. 

Likert 

 Keinginan Timbulnya keinginan 

untuk melakukan 

pembelian. 

Likert 

 Keyakinan Timbulnya rasa 

percaya atau yakin 

pada diri konsumen 

sehingga melakukan 

keputusan pembelian. 

Likert 

 Sumber : Olahan Data Peneliti, 2020 
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3.6 Variabel Penelitian 

 Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga 

dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian.38 Menurut Kerlinger (2006), 

variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai 

bervariasi dan merupakan simbol / lambang yang ada padanya kita lekatan 

sembarang nilai atau bilangan.39 Dapat dikatakan bahwa variabel merupakan suatu 

nilai yang dipelajari oleh peneliti agar menghasilkan sebuah kesimpulan.  

 Penelitian ini menggunakan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Variabel bebas sering disebut variabel independent atau stimulus yang 

mempengaruhi atau menjadi yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat.40 Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.41 Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas (X) adalah iklan Shopee COD dan yang menjadi variabel 

terikat (Y) adalah keputusan pembelian konsumen. 

 

3.7 Hipotesis Riset 

 Hipotesis merupakan pernyataan hubungan antara variabel dengan variabel, 

yang bersifat sementara atau bersifat dugaan, atau yang masih lemah.42 Berikut ini 

adalah hipotesis penelitian : 

 
38 Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A, 2015, DASAR METODOLOGI 

PENELITIAN (Yogyakarta: Literasi Media Publishing) Hal. 50.  
39 Ibid hal. 50. 
40 Ibid hal. 52.  
41 Ibid hal. 52. 
42 Muslich Ansori dan Sri Iswati, 2017, Metode Penelitian Kunatitatif (Surabaya: Airlangga 

University Press) Hal. 47. 
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Ha : Iklan Shopee COD sebagai media promosi (X) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen (Y) 

Ho : Iklan Shopee COD sebagai media promosi (X) tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen (Y) 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting, karena 

merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menetukan berhasil atau 

tidaknya suatu penelitian.43 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah kuisioner.  

 Kuisioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, 

angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau peneliti.44 Responden 

akan menerima beberapa pertanyaan terkait iklan Shopee COD di televisi untuk 

diisi dan dikirimkan kembali kepada peneliti. Kuisioner yang digunakan peneliti 

adalah kuisioner tertutup yang artinya dalam setiap pertanyaan telah tertera pilihan 

jawaban yang akan dipilih oleh responden. Untuk menghasilkan data yang akurat, 

maka dibutuhkan skala pengukuran dalam penelitian ini. Skala pengukuran yang 

digunakan oleh peneliti adalah skala likert. 

 Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan 

 
43 Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., 2017, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: 

Kencana) Hal. 133. 
44 Ibid hal. 133. 
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menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, 

dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi 

menjadi indikator – indikator yang dapat diukur.45 Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka diberikan skor pada setiap pilihan jawaban sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS)   : 4 

2. Setuju (S)    : 3 

3. Tidak Setuju (TS)   : 2 

4. Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 

 

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.9.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu 

kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada angket mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh pertanyaan tersebut.46 Dalam 

penelitian ini digunakan rumus Pearson Product Moment untuk mengukur validasi 

dengan bantuan program SPSS. Pengujian validasi dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut :47 

1. Jika r hitung > r tabel, dengan taraf signifikan a  = 0,05 maka Ho ditolak artinya 

instrumen valid. 

 
45 Dominikus Dolet Unaradjan, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Universitas Katolik 

Indonesia Atma Jaya) Hal. 146 
46 Victor Trismanjaya Hulu, S.KM., M.Kes. dan Taruli Rohana Sinaga, SP., MKM., 2019, ANALISI 

DATA STATISTIK PARAMETRIK APLIKASI SPSS DAN STATCAL (Sebuah Pengantar Untuk 

Kesehatan) (Yayasan Kita Menulis) Hal. 56. 
47 Ibid hal. 57. 
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2. Jika r hitung < r tabel, dengan taraf signifikan  a  = 0,05 maka Ho diterima artinya 

instrumen tidak valid. 

r = 
𝑁.∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√{𝑁.∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2} {𝑁.∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2}
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦   : Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total 

N     : Jumlah subyek penelitian 

 ∑ 𝑥  : Jumlah skor butir 

∑ 𝑦  : Jumlah skor total 

∑ 𝑥𝑦  : Jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total 

∑ 2𝑥   : Jumlah kuadrat skor butir 

∑ 2𝑦   : Jumlah kuadrat skor total 

 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Butir pertanyaan dikatakan reliabel apabila 

jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau tetap stabil 

dengan kata lain tidak mengalami perubahan terhadap pilihan jawaban dari 

pertanyaan.48 Dalam penelitian ini digunakan rumus Cronbach’s Alpha untuk 

menguji reliabilitas dengan bantuan program SPSS. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan kriteria sebagai berikut :49 

 

 
48 Ibid hal. 58. 
49 Ibid hal. 58. 
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1. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka pertanyaan reliabel. 

2. Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka pertanyaan tidak reliabel 

r = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −  

∑ 2𝜎𝑏

𝜎𝑡2 )  

Keterangan : 

r  : reliabilitas instrument 

𝜎𝑡2  : varians total 

k : banyak butir pertanyaan 

∑ 2𝜎𝑏   : jumlah varian butir 

Tabel 3.9.2 Intepretasi Reliabilitas Data 

Besar nilai Intepretasi 

0,80 – 1,00 Tinggi 

0,60 – 0,80 Cukup Tinggi 

0,40 – 0,60 Agak Rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

 

 

3.10 Teknis Analisis Data 

3.10.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak.50 Untuk mengetahui normal atau tidaknya, maka perlu dilakukan 

 
50 Nikolaus Duli, 2019, Metodologi Penelitian Kuantitatif : Bebebrapa Konsep Dasar untuk 

Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS (Yogyakarta: Deepublish) Hal. 114. 
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uji normalitas. Peneliti menguji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov, 

dengan dasar pengambilan keputusan normalitas sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α = 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

normal. 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

tidak normal. 

 

3.10.2 Uji Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain (statistik parametrik).51 Peneliti 

menggunakan rumus Pearson Product Moment untuk mencari korelasi antar 

variabel.  

 

Keterangan : 

r  : Koefisien korelasi 

∑ 𝑥𝑦  : Jumlah perkalian variabel x dan y 

∑𝑥2  : Jumlah dari kuadrat nilai x 

∑𝑦2 : Jumlah dari kuadrat nilai y 

(∑𝑥)2  : Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan 

(∑𝑦)2 : Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan 

 
51 Victor Trismanjaya Hulu, S.KM., M.Kes. dan Taruli Rohana Sinaga, SP., MKM. ,2019, ANALISI 

DATA STATISTIK PARAMETRIK APLIKASI SPSS DAN STATCAL (Sebuah Pengantar Untuk 

Kesehatan) (Yayasan Kita Menulis) Hal. 76. 
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N : Jumlah responden 

 

Tabel 3.10.2 Koefisien Korelasi 

Korelasi Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,00 Tinggi 

0,60 – 0,80 Cukup 

0,40 – 0,60 Agak rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

 

3.10.3 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).52 Regresi linear sederhana 

didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antara satu  variabel independen 

dan satu variabel dependen atau membuat prediksi dengan menggunakan satu 

variabel dependen atau membuat prediksi dengan menggunakan satu variabel 

independen tunggal.53 Persamaan rumus regresi linear sederhana sebagai berikut : 

Y = a + bX 

 

 

 
52 Yoga Perdana Shage, 2019, “Pengaruh Terpaan Iklan Shopee “9.9 SUPER SHOPPING DAY” di 

Instargam terhadap Keputusan Pembelian Followers Shopee” Skripsi: Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Hal. 48 – 49. 
53 Miftahul Janna, 2016, “Pengaruh Iklan Aqua Terhadap Keputusan Membeli Masyarakat di 

Kompleks BTN Tritura – Antang Kota Makassar (Studi Iklan Televisi) Skripsi : Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal 40 – 41. 
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Keterangan : 

Y : variabel tidak bebas 

X : variabel bebas 

a : nilai intercept (konstan) 

b : koefisien regresi, yakni angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan pada variabel independent. Bila b (+) maka naik, bila b 

(-) maka turun. 

Nilai a dihitung dengan rumus : 

𝛼 =  
∑ 𝑌 (∑ 2) −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑋𝑌𝑋

𝑛 ∑ 2 − (∑ )2𝑋𝑋
 

Nilai b dihitung dengan rumus : 

𝛼 =  
𝑛 ∑ 𝑌 −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑋𝑌

𝑛 ∑ 2 − (∑ )2𝑋𝑋
 

 

3.10.4 Uji Hipotesis (T) 

 Uji t adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau 

kepalsuan hipotesis nol dan menjadi salah satu yang digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua mean (rata – 

rata) sampel.54 Untuk mengetahui masing – masing sumbangan variabel bebas 

secara persial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing – masing 

 
54 I Putu Andre Pade Payadnya, S.Pd., M.Pd. dan I Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, S.Pd.,  

M.Pd., 2018, “Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS” 

(Yogyakarta: Deepublish) Hal. 75. 
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koefisien regresi variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak 

terhadap variabel terikat.55 Dengan rumus sebagai berikut : 

T = 
𝑟 √𝑛−2

√1−𝑟2
 

Keterangan : 

r : koefisien regresi 

n : jumlah responden 

t : uji hipotesis 

1 : menentukan nilai kritis dengan level signifikan 𝛼 = 5% 

2 : penentuan kriteria penerimaan dan penolakan 

t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, itu berarti  terdapat pengaruh. 

t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, itu berarti tidak terdapat 

pengaruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Miftahul Janna, 2016, “Pengaruh Iklan Aqua Terhadap Keputusan Membeli Masyarakat di 

Kompleks BTN Tritura – Antang Kota Makassar (Studi Iklan Televisi) Skripsi : Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal 46.  


