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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian.
1
 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian

deskripsi adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau 

memaparkan data dari hasil survey dan membandingkan dengan pustaka 

yang ada. 

2. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari 

secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, seperti, individu, 

kelompok atau komunitas.
2

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa untuk mempelajari secara 

teratur latar belakang dan keadaan yang terjadi pada masyarakat, ataupun 

individu. Penelitian ini penulis mempelajari latar belakang dan keadaan 

1
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,  1983). 
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2
Edi kusnadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta Timur : Ramayana Press dan STAIN 

Metro, 2008), h. 19 
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yang terjadi, mengenai pengaruh label halal pada produk dalam kemasan 

dan harga terhadap keputusan pembelian yang akan diambil oleh 

konsumen. 

  

B. Jenis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan pengaruh label halal 

pada produk dalam kemasan dan harga. Dalam penggalian data dan 

informasi tersebut, peneliti menggunakan jenis data kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain.
3
 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

“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”.
4
 Menurut Sudjana dalam bukunya Metoda Statistika 

“Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

                                                      
3
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dipelajarai sifat-sifatnya.
5
 Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

produk kecantikan pada supermarket chandra dan supermarket ramayana 

di kota Bandar Lampung.  

2. Sampel 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut”
6
, Sedangkan cara pengambilan sampelnya yang 

digunakan adalah simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel 

dari anggota populasi dengan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) 

dalam anggota populasi tersebut.
7
 Dapat dipahami bahwa pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi yang dijadikan obyek penelitian. Sampel pada penelitian 

ini yaitu konsumen yang telah melakukan pembelian produk kecantikan 

pada supermarket chandra dan supermarket ramayana di kota Bandar 

Lampung 

 

D. Sumber Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis sumber data yaitu data primer 

dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah : 
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1. Sumber data primer. 

Sumber data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung 

dari sumber data, jadi bukan olahan orang lain.
8
 Dari definisi diatas dapat 

dipahami bahwa sumber data primer adalah merupakan keterangan yang 

diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang 

dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Maka data primer dalam 

penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian produk 

kecantikan di supermarket chandra Bandar Lampung 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.
9
 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung 

sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku-buku pokok yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku 

yang berkaitan dengan proses penelitian, serta data dari pihak supermarket 

chandra. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan 

data yang penulis gunakan yaitu metode wawancara, observasi, dan metode 

dokumentasi.  

 

 

                                                      
8
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1. Wawancara 

Penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (in dept interview) 

yaitu wawancara yang dilakukan secara intensif, terbuka dan mendalam 

terhadap para informan/konsumen dengan suatu perencanaan, persiapan dan 

berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam 

memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya.10  

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa wawancara adalah 

dialog yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik secara langsung 

dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber agar memberi jawaban 

atas informasi yang dibutuhkan. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak para 

pembeli produk kecantikan, Agar wawancara ini lebih valid penyusun juga 

mewawancarai pihak ketiga yang mengetahui informasi yang dibutuhkan 

yang ada supermarket chandra sesuai populasi yang telah ditentukan.  

2. Observasi. 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
11

 Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa metode 

observasi digunakan untuk mencari data dengan cara pencatatan atau 

perkekaman situasi di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data 

mengenai keputusan pembelian oleh konsumen dalam memilih produk 

kecantikan. 
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3. Dokumentasi 

Metode Pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama 

berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, 

atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.
12

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensisntesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan 

kepada orang lain.13 Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis 

data dilakukan dengan teknik sebagai berikut : 

1. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, 

memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data 

merupakan bagian dari anlisis yang mempertegas, memperpendek dan 

membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

2. Penyajian data (data display) 

Penyajian data (data display) adalah suatu rakitan organisasi informasi 

yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat 

Penyajian data (datadisplay), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam 

bentuk yang utuh. 
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3. Penarikan kesimpulan (conclusi data) 

Awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari 

hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data 

yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu 

kesimpulan. 




