
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang sedang penulis lakukan ini menggunakan beberapa 

referensi berdasarkan pada peneliti sebelumnya dengan membahas topik serupa. 

Berikut adalah beberapa jurnal yang penulis pelajari sebagai referensi: 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Motif Penggunaan Media Line 

today Terhadap Kepuasan Pengguna Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Universitas Riau” menyebutkan bahwa motif dari penggunaan 

media line today ini adalah membawa pengaruh yang positif terhadap kepuasaan 

pengguna, ditunjukkan dengan thitung=15,434 dengan nilai signifikan thitung=0,000, 

sedangkan thitung yang didapat bernilai 15,434>1,986 (thitung>ttabel). Selain itu, nilai 

koefisien determinasi (R2)=0,717 yang menunjukkan variabel bebas sehingga 

menunjukkan pengaruh yang kuat sebesar 71,70%. Pada penelitian ini, sumber 

data adalah bersifat kuantitatif dan termasuk jenis data primer dengan 

menggunakan program SPSS windows sebagai pengolah data. (Annisa, 2017) . 

Penelitian yang diteliti oleh (Triandra & Imran, 2017) dengan judul 

“Pengaruh Terpaan Fitur Line Today Terhadap Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Bandung” 

menunjukkan hasil bahwa line today banyak memberikan kontribusi dalam 

memenuhi kebutuhan mahasiswa akan sebuah informasi. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan hasil yang signifikan terhadap variabel pemenuhan kebutuhan informasi 

dengan dimensi frekuensi memiliki pengaruh paling besar sebanyak 79.95%. 
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Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh (Wibowo, 2017) dengan topik 

penelitian “Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi Dengan 

Pendekatan Technology Acceptance Model ( TAM )” menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara perceived ease of use dengan attitude toward using 

sehingga secara tidak langsung membenarkan dengan dasar yang kuat bahwa 

variabel perceived usefulness mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel 

acceptance, ditunjukkan dengan nilai, yaitu Perceived Ease of Use (PEOU) 

berkorelasi dengan Perceived Usefulness (PU) dengan nilai koefisien variabel 

sebesar 0,78 (78%): diterima, Perceived Usefulness (PU) berpengaruh terhadap 

Attitude Toward Using (ATU) dengan nilai koefisien 0,57 (57%): diterima, 

Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh terhadap Attitude Toward Using 

(ATU) dengan nilai koefisien sebesar 0,0079: ditolak karena nilai t yang didapat 

berada dibawah batas kritis dari yang telah ditetapkan, Attitude Toward Using 

(ATU) berkorelasi dengan Behavioral Intention to Use (ITU) dengan nilai 

koefisien sebesar 0,45 (45%): diterima, Perceived Usefulness (PU) berkorelasi 

dengan Behavioral Intention to Use (ITU) dengan nilai koefisien sebesar 0,40 

(40%): diterima dan Behavioral Intention to Use (ITU) berpengaruh terhadap 

Actual Sistem Usage (ASU) dengan nilai koefisien sebesar 0,53 (53%): diterima. 

Penelitian yang diteliti oleh (Napitupulu, 2017) dengan judul “Kajian 

Penerimaan E-Learning Dengan Pendekatan Tam” menunjukkan bahwa 

pengguna dari universitas XYZ setuju akan persepsi kemudahan pada penggunaan 

sebuah sistem e-learning (Perceived Ease of Use) yaitu dengan nilai 69,80%, 

untuk persepsi kebermanfaatan (Perceived usefulness) sebanyak 69,12% 
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pengguna dari universitasXYZ juga menyatakan hal yang sama, dan pada 

penerimaan (user acceptance) sistem e-learning tersebut sebanyak 72,69% 

pengguna juga menyatakan setuju. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengguna yaitu mahasiswa dari sebuah universitas XYZ tersebut 

merasakan kebermanfaatan dan kemudahan dalam penggunaannya. 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Technology Acceptance Model 

Dalam Aktivitas Belanja Online Melalui Media Sosial Instagram Di 

Kalangan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara” menggunakan 3 variabel 

yang dapatkan menjelaskan penerimaan terhadap suatu sistem informasi yaitu 

variable perceived ease of use (PEOU), perceived usefulness (PU), actual usage, 

dimana actual usage sendiri merupakan salah satu variable yang paling 

mempengaruhi penerimaan tersebut. Ditunjukkan dengan hasil dari hipotesis yang 

diajukan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap actual usage dengan 

hasil uji T adalah P value X1, X2 (0,000) < α (0,05) (Selwendri & Rumyeni, 

2016). 

Penelitian yang berjudul “Analisis Perancangan Sistem Informasi 

Terintegrasi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Di Medan” 

menyimpulkan bahwa pengambilan sampel dengan menggunakan teknik stratified 

random sampling sangat membantu yaitu mempermudah dan menghemat waktu 

dalam hal penentuan jumlah sampel yang berjumlah lebih dari satu subjek 

populasi dan memanfaatkan skala likert guna mengukur reaksi dari semua 

responden yang menjadi sampel (Idris & Delvika, 2014). 
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Penelitian yang berjudul “Corporate Financial Performance Effects Of 

Macro Economic Factors Against Stock Return”.dalam pengujian statistika dan 

model penelitian menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis, hal ini berguna 

untuk menganalisis suatu penelitian dengan analisis regresi berganda (Denziana, 

Indrayenti, & Fatah, 2014).  

Tabel 2.1  

Tinjauan Pustaka 

Penulis, 
Tahun Judul Kesimpulan 

Fitra Annisa, 
2017 

Pengaruh Motif Penggunaan 
Media Line Today Terhadap 
Kepuasan Pengguna Mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik Universitas Riau 

Pada penelitian ini, penulis 
menjadikan penelitian 
sebelumnya sebagai dasar 
penggunaan program SPSS 
untuk digunakan pada saat 
pengolahan data. 

Dior Trianda 
& Ayub 
Ilfandy Imran, 
2017 

Pengaruh Terpaan Fitur Line 
Today Terhadap Pemenuhan 
Kebutuhan Informasi 
Mahasiswa Perguruan Tinggi 
Swasta Di Kota Bandung 

Pada penelitian ini, penulis 
menjadikan penelitian 
sebelumnya sebagai dasar 
dalam menentukan metode 
penelitian yang dipakai, 
yaitu metode kuantitatif. 

Arief 
Wibowo, 2017 

Kajian Tentang Perilaku 
Pengguna Sistem Informasi 
Dengan Pendekatan Technology 
Acceptance Model ( TAM ) 

Pada penelitian ini, penulis 
menjadikan penelitian 
sebelumnya sebagai panduan 
pada pembuatan pertanyaan 
dikuesioner. 

Darmawan 
Napitupulu, 
2017 

Kajian Penerimaan E-Learning 
Dengan Pendekatan Tam 

Pada penelitian ini, penulis 
menjadikan penelitian 
sebelumnya sebagai acuan 
penetapan model penelitian 
yang digunakan, yaitu model 
TAM yang dikembangkan 
oleh Gahtani terdiri dari 3 
variabel. 

Penulis, 
Tahun Judul Kesimpulan 

Selwendri & 
Rumyeni, 
2016 

Implementasi Technology 
Acceptance Model Dalam 
Aktivitas Belanja Online 

Pada penelitian ini, penulis 
menjadikan penelitian 
sebelumnya sebagai acuan 
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Melalui Media Sosial Instagram 
Di Kalangan Mahasiswa 
Universitas Sumatera Utara 

dalam menentukan model 
regresi dan hipotesis yang 
akan dianalisis. 

Iswandi Idris 
& Yuana 
Delvika, 2014 

Analisis Perancangan Sistem 
Informasi Terintegrasi Di 
Lingkungan Perguruan Tinggi 
Swasta Di Medan 

Pada penelitian ini, penulis 
menjadikan penelitian 
sebelumnya sebagai acuan 
dalam menentukan teknik 
pengambilan sampel dan 
skala untuk mengukur reaksi 
responden. 

Angrita 
Denziana, 
Indrayenti & 
Ferdinan 
Fatah, 2014 

Corporate Financial 
Performance Effects Of Macro 
Economic Factors Against 
Stock Return 

Pada penelitian ini, penulis 
menjadikan penelitian 
sebelumnya sebagai acuan 
guna menentukan pengujian 
statistika. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Instant Messaging Line 

Line merupakan sebuah aplikasi yang memanfaatkan nomor seluler 

maupun ID pengguna lain untuk melakukan komunikasi interpersonal dan tersedia 

dalam sistem berbasis iOS, android maupun PC (Irianto, Yasanto, & Putri, 2015). 

Line sendiri merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan untuk 

membangun sebuah komunikasi, dibuktikan dengan jumlah pengguna aktif 

sebanyak 220 juta jiwa di dunia (Chantika, 2018). 

Menurut (Fauzan, Riadi, & Fadlil, 2017) Line dirilis pada 23 Juni 2011 di 

Jepang ini memiliki beberapa fitur, seperti: 

 

 

1. Chatting 

Chatting adalah fitur yang memungkinkan seorang pengguna untuk dapat 

saling berkomunikasi dengan pengguna lain melalui media yang berbasis 
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teks. Dengan fitur chatting ini, pengguna tidak hanya melakukan obrolan 

secara personal saja akan tetapi dapat melalui group yang didalamnya dapat 

terdiri dari 500 member. Selain itu, dengan fitur ini pengguna juga dapat 

memanfaatkan fitur lain seperti free call, video call, sticker, berbagi lokasi, 

foto, pesan suara, kontak maupun note. 

2. Free call dan Video call 

Free call adalah suatu fitur yang dapat digunakan untuk melakukan 

komunikasi via panggilan telepon dengan memanfaatkan jaringan internet. 

Sedangkan video call adalah fitur yang memungkinkan seseorang dapat 

bertatapan langsung dengan lawan bicaranya hanya dengan memanfaatkan 

jaringan internet saja. 

3. Sticker 

Sticker adalah fitur yang dapat dipakai untuk mengekspresikan sesuatu sama 

halnya seperti emoticon, biasanya sticker ini dibuat dengan bentuk maupun 

gambar-gambar lucu dan menarik. 

4. Timeline 

Timeline adalah salah satu beranda yang menampilkan postingan seseorang 

baik itu aktifitas kesehariannya maupun postingan  mengenai suatu artikel. 

5. Line today 

Line today adalah suatu layanan berita yang memuat ragam berita terkini 

dan menyediakan informasi menarik seputar sci-tech, showbiz atau 

entertainment, movie, lifestyle, sports maupun career. 
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6. Line card 

Fitur yang digunakan untuk berbagi kartu ucapan kepada friend list yang 

sedang berulang tahun, merayakan idul fitri, natal maupun tahun baru.  

7. Line games 

Fitur yang digunakan pengguna untuk mengunduh game yang 

dikembangkan oleh line. 

8. Add friend 

Fitur add friend dapat dilakukan dengan menggunakan contact number, 

scan kode QR, maupun dari ID pengguna yang nantinya akan otomatis 

menjadi friend list. 

9. Find alumni 

Fitur yang dapat membantu pemakai untuk dapat melakukan komunikasi 

dengan teman lama dari tingkat SD, SMP, SMA maupun Universitas. 

 

2.2.2 Line today 

Line today merupakan suatu terobosan baru yang tergabung dalam 

kampanye Line for Work Life di Jepang pada bulan Februari 2016. Line today 

adalah media informasi yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan Jepang 

yaitu Line Corporation dan memposisikan diri sebagai News Aggregator.  

Line today merupakan portal berita yang berisi konten-konten yang 

tengah menjadi pembahasan dikalangan masyarakat. Berita yang tersedia di line 

today sendiri terdiri dari beberapa kategori seperti sci-tech, sports, news, lifestyle, 
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showbiz, movie (Dhayuningrum, Prijana, & Yanto, 2017). Motif secara umum 

dibuatnya line today sendiri yaitu banyak dari kalangan masyarakat seperti 

kalangan mahasiswa yang memanfaatkan aplikasi line dalam bertukar informasi 

dan untuk memenuhi kebutuhan didalam hal pergaulan maupun gaya hidup 

(lifestyle). Selain itu, untuk mendapat notifkasi berita ter-update dari line today 

setiap harinya, pengguna dapat mengikuti akun resmi dari line yaitu line official, 

yang mana berita akan muncul sebanyak 8 kali dengan topik teraktual (Khairina, 

2017). 

 

2.2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

Model Technology Acceptance Model atau biasa disingkat dengan TAM 

merupakan suatu model penelitian yang berguna agar mengetahui tingkat sejauh 

mana pengguna dapat menerima suatu teknologi yang sedang mereka gunakan. 

Model Technology Acceptance Model (TAM) ini dipublikasikan pada tahun 1989 

oleh Davis yang dirangkum dalam sebuah jurnal MIS Quarterly untuk 

memberikan penekanan persepsi sehingga dapat memprediksi sikap pengguna 

menggunakan suatu sistem informasi yaitu menyangkut kemudahan dan 

kebermanfaatan sistem informasi tersebut. Model Technology Acceptance Model 

(TAM) merupakan model penelitian yang diadaptasi dari model Theory of 

Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen 

pada tahun 1975, 1980 (Sidharta & Sidh, 2014). Diawal perkembangannya, model 

Technology Acceptance Model (TAM) sendiri hanya memiliki 2 (dua) variabel 

yaitu persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use) dan persepsi kebermanfaatan 
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(Perceived usefulness) yang masing-masing dari setiap variabel memiliki 10 

macam indikator didapat dari uji coba awal yaitu uji validitas dan uji reliabilitas 

(Kurniawan, Rochimah, & Yuhana, 2016). (Lihat Gambar 2.1) 

 
Gambar 2.1 Kajian-1: Indikator Pertanyaan 

Ditahun yang sama, (Davis, 1989) kembali melakukan kajian-2 yaitu 

dengan mempersempit indikator pertanyaan yang didapat dari uji coba prototype. 

Ujicoba prototype ini dilakukan dengan memperhitungkan hubungan antara 

persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use), persepsi kebermanfaatan (Perceived 

usefulness), persepsi penggunaan sistem (Self Reported Sistem Usage) dan analisis 

regresi (Effect of Perceived Ease of Use and Perceived usefulness on Self 

Reported Usage). 
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Gambar 2.2 Kajian-2: Indikator  

Dari kajian yang dilakukan oleh (Davis, 1989) bahwa model Technology 

Acceptance Model (TAM) sendiri memiliki suatu tujuan utama yaitu untuk 

menunjukkan berbagai macam faktor yang mampu mendefinisikan alasan 

diterimanya suatu teknologi dan menjelaskan sikap, niat maupun perilaku dari 

penggunanya. Technology Acceptance Model (TAM) memiliki 5 konstruk seperti 

persepsi kemudahan penggunaanya (Perceived Ease of Use), persepsi terhadap 

kebermanfaatannya (Perceived usefulness), persepsi terhadap sikap 

penggunaannya (Attitude Toward Using), persepsi terhadap perilaku 

keberlangsungan dalam penggunaannya (Behavioral Intention to Use), dan 

persepsi terhadap kondisi nyata pada saat penggunaannya (Actual Sistem Usage). 

(Lihat Gambar 2.3) 

 
Gambar 2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 
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Setelah model Technology Acceptance Model (TAM) dikenalkan oleh 

Davis, model ini telah mengalami perkembangan misalnya yang dilakukan oleh 

(Chuttur, 1996) yaitu dengan menghilangkan variabel sikap terhadap penggunaan 

(Attitude Toward Using), peneliti lain juga mengembangkan model yang sama 

(Gahtani, 2001) yaitu dengan mengkombinasikan antar persepsi perilaku atau 

sikap pengguna (Behavioral Intention to Use) dan persepsi penggunaan suatu 

sistem secara nyata (Actual Sistem Use) menjadi persepsi penerimaan 

(Acceptance) yaitu mengenai sikap dari pengguna apakah menerima ataupun 

menolak suatu teknologi. (Lihat Gambar 2.4) 

 
Gambar 2.4 Model Techonology Acceptance Model (TAM) oleh Chuttur dan 
Gahtani 

Berdasarkan pembahasan diatas, pada penelitian yang dilakukan oleh 

penulis ini yaitu dengan menggunakan model Technology Acceptance Model 

(TAM) yang dimodifikasi oleh Gahtani (2001) yang terdiri dari 3 variabel yaitu 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan Acceptance. (Lihat Gambar 2.5) 
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Gambar 2.5 Model TAM oleh Gahtani 

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) 

Persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) didefinisikan 

untuk mengetahui tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan 

suatu teknologi dapat memudahkan suatu pekerjaannya. 

H11: Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Acceptance 

Definisi persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dikatakan 

tercapai sesuai dengan tujuan yaitu apabila pada saat penggunaan maupun 

mempelajari sistem tersebut pengguna mendapati kemudahan yang dapat 

mengurangi waktu dan tenaga, dilihat dari dimensi yang dikemukan oleh Vankesh 

dan Davis (2000), yaitu: (Fatmawati, 2015) 

a. Fleksibel, yaitu kemudahan dalam mengoperasikan sehingga terdapat 

kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. 

b. Kemudahan untuk dipelajari, yaitu sistem dapat dengan mudah mengerti 

oleh pengguna. 

c. Sistem mudah untuk digunakan oleh pengguna. 

d. Kemudahan untuk mendapat informasi. 
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2. Persepsi Kebermanfaatan (Perceived usefulness) 

Persepsi kebermanfaatan (Perceived usefulness) konstruk kedua pada TAM 

yang didefinisikan untuk melihat tingkat kepercayaan seseorang dalam 

menggunakan suatu teknologi yang berguna untuk meningkatkan kinerja 

pekerjaannya. 

 H2: Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap Acceptance 

 Pada persepsi kebermanfaatan ini, Venkatesh dan Morris (2003) 

menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan sendiri memiliki pengaruh yang 

penting terhadap pemahaman maupun respon pengguna dalam menggunakan 

suatu teknologi. Hal ini dilihat dari dimensi yang dikemukakan oleh Vankatesh 

dan Davis (2000), sebagai berikut: (Fatmawati, 2015) 

a. Bahwa dalam menggunakan suatu system dapat mempercepat suatu 

pekerjaan dari pengguna (improves job performance). 

b. Penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi 

kinerja dari pengguna (increase productivity). 

c. Bahwa dalam menggunakan suatu sistem dapat menaikkan tingkat 

keefektifan suatu pekerjaan dari pengguna (enhances effectiveness). 

d. Bahwa menggunakan suatu sistem dapat memberikan manfaat serta 

menjawab kebutuhan informasi dari pengguna (the sistem is useful). 

3. Persepsi Penerimaan (Acceptance) 

Persepsi penerimaan merupakan persepsi yang berguna untuk mengetahui 

tingkat penerimaan suatu teknologi, dilihat dari intensitas penggunaannya dan 

penggunaannya secara actual (Fatmawati, 2015). 
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2.2.4 Populasi 

Menurut (Amir, 2015) populasi adalah seluruh subjek yang ada pada 

suatu penelitian. Adapun dalam penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk 

populasi tidak homogen, akan tetapi memiliki populasi yang berstrata 

proporsional yaitu pembagian mahasiswa berdasarkan tingkatan semesternya. 

 

2.2.5 Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah seluruh atau setengah dari populasi yang memiliki sifat 

sama sehingga dapat mewakili dari populasi tersebut . Menurut (Amirullah, 2015) 

dalam penarikan sampel, secara umum dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Non Probability Sampling 

Non probability sampling adalah pengambilan suatu sampel dengan tidak 

mengetahui probabilitas dari satuan individu yang ada pada populasi. Sampel ini 

berfungsi pada saat pengambilan keputusan, akan tetapi hasil yang didapatkan 

menemui ketidakpastian terhadap kekuatan dari sampel tersebut dan akan 

mengganggu kepercayaan pengguna. Pada teknik ini, peneliti dapat memutuskan 

sendiri elemen-elemen yang termasuk kedalam sampel sehingga peluang untuk 

menjadi anggota sampel tidak diketahui. Teknik non probability sampling terbagi 

menjadi 4, sebagai berikut: 

a. Convenience Sampling  

Convenience sampling biasa disebut accidental sampling technique adalah 

suatu teknik yang mana pengambilan sampelnya dilakukan secara kebetulan yaitu 

terhadap orang yang mudah ditemui dan orang yang berada pada waktu yang tepat 
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saat pengambilan sampel. Adapun yang termasuk kedalam teknik ini, sebagai 

contoh yaitu sekelompok organisasi, sekelompok mahasiswa, dan orang-orang 

yang menjadi subjek wawancara. 

b. Judgmental Sampling 

Judgmental sampling atau purposive sampling merupakan suatu teknik yang 

mana pengambilan sampelnya berdasarkan penilaian terhadap tujuan dan maksud 

dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi contoh dari teknik ini yaitu tes 

pasar yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dari produk baru. Resiko 

penggunaan teknik ini adalah adanya ketidakpastian baik bobot maupun arah 

sampel karena pada penerapannya, teknik ini mengutamakan validasi 

pertimbangan. 

c. Quota Sampling 

Teknik quota sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel 

dimana peneliti menentukan sendiri jumlah target sampel yang diambil secara 

sembarang dari populasi, sebagai contoh pengambilan sampel dari 100 orang, 

dengan jumlah target 50 laki-laki dan 50 perempuan. 

d. Snowball Sampling 

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana awal dari 

penentuan sampelnya berjumlah kecil, namun terdapat ketidakpuasan dari 

responden sebelumnya sehingga responden tersebut mencari responden lain untuk 

mencapai target. 
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2. Probability Sampling 

Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dimana 

seluruh populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota. Probability 

sampling ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu: 

a. Simple Random Sampling 

Simple random sampling adalah suatu teknik dimana sampel diambil secara 

acak akan tetapi seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 

anggota sampel. Sebagai contoh pengambilan sampel sebanyak 50 anggota 

sampel dari sebanyak 500 populasi, sehingga setiap populasi mendapat 0,1 

peluang untuk dapat dipilih. 

b. Sistematic Sampling 

Sistematic sampling adalah suatu teknik pengambilan anggota sampel 

dengan cara menyeleksi poin populasi secara acak dengan menentukan 

penomoran pada setiap populasi untuk mendapatkan kerangka sampel. Sebagai 

contoh dari 1000 anggota sampel yang ada, peneliti hanya akan mengambil 100 

sampel atau 1/10 dari anggota sampel. Untuk menentukan sampelnya sendiri, 

peniliti hanya akan mengambil anggota sampel dengan berjarak 10 dari angka 

acak awal yang dipilih. 

c. Stratified Random Sampling 

Stratified random sampling adalah teknik pengambilan anggota sampel 

dimana peneliti membagi populasi  menjadi sub populasi atau tingkatan. Sebagai 

contoh yaitu pengambilan sampel dari 1000 mahasiswa untuk mengetahui alasan 

dalam  memilih suatu universitas. Dari 1000 mahasiswa tersebut dibagi menjadi 
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kelompok laki-laki dan  perempuan dengan sebanyak 600 kelompok laki-laki dan  

400 perempuan. Jika dari 1000 orang, sebanyak 500 orang ditetapkan anggota 

sampel maka banyaknya anggota setiap  kelompok harus seimbang yaitu sesuai 

dengan jumlah populasi. 

d. Cluster Sampling 

Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana populasi target 

dibagi menjadi sub kelompok dan kelompok yang diteliti dalam jumlah yang 

banyak. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan ketepatan dalam menentukan 

anggota sampel. Sebagai contoh disebuah universitas terdiri dari 10 organisasi, 

dimana organisasi tersebut diminta untuk memberikan tanggapan mengenai 

kondisi organisasi dari kampus tersebut. Setelah memberikan tanggapan tersebut 

dipilihlah 3 organisasi yang mewakili anggota sampel. Dari 10 organisasi tersebut, 

yang dimaksud cluster sampling adalah 3 organisasi. 

Jadi pada penelitian yang dilakukan penulis ini, teknik pengambilan sampel 

yang dipakai penulis yaitu stratified random sampling, hal ini dikarenakan penulis 

membagi populasi berdasarkan tingkatan semester. 

 

2.2.6 Rumus Slovin 

Rumus slovin merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung 

sampel dalam jumlah populasi yang banyak sehingga dapat mewakili dari seluruh 

populasi dengan syarat perilaku pada populasi penelitian tidak diketahui 
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kepastiannya. Dalam konsepnya, rumus slovin sendiri dipakai hanya jika 

penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk menduga proporsi populasi. 

Berikut adalah rumus slovin: 

𝑛𝑛 =  
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁2
 

Berdasarkan rumus diatas, n adalah minimal sampel yang dapat dijadikan 

patokan pada sebuah penelitian, N disebut sebagai jumlah keseluruhan populasi 

pada penelitian, dan e atau error tolerance merupakan suatu tingkat kesalahan 

dari suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis menetapkan tingkat error 

tolerance sebesar 5% (0,05). 

 

2.2.7 Statistikal Package for the Sosial Sciences (SPSS) 

Statistikal Package for the Sosial Sciences (SPSS) adalah sebuah 

perangkat lunak yang dikembangkan oleh SPSS Inc, kemudian diambil alih oleh 

IBM tahun 2009 dan berganti nama menjadi Statistik SPSS IBM tahun 2014 

secara resmi. SPSS adalah perangkat yang digunakan untuk analisis statistik, yang 

mana diawal peluncurannya ditujukan untuk ilmu sosial, ilmu kesehatan, 

pemasaran, riset pasar dan data mining. Selain berfungsi sebagai analisis statistik, 

perangkat lunak SPSS ini juga dilengkapi fitur seperti pengelolaan data dan 

dokumentasi data seperti metadata dan data file (Kusumah, 2018).  
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