
BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bersifat deskriptif karena 

data yang dianalisis berupa deskripsi dari suatu fenomena yang diamati. Peneliti terjun langsung 

di lapangan untuk mengambil data dan informasi melalui wawancara kepada responden. Penelitian 

ini bertujuan memperoleh data dari responden untuk mengetahui bagaimana media sosial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik halal. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dibeberapa perguruan tinggi islam swasta di Yogyakarta diantaranya 

Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammdiyah 

Yogyakarta.  

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian  

Wawancara dengan responden di beberapa perguruan tinggi islam swasta Yogyakarta 

dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 2018.  

D. Subyek dan Obyek Penelitian  

Adapun subyek pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel penelitian yaitu 

para mahasiswa aktif yang terdaftar pada perguruan tinggi islam swasta Yogyakarta. Sedangkan 

obyek penelitian yaitu variable yang menjadi suatu perhatian pada penelitian yang dilakukan.  

E. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif perguruan tinggi agama islam 

swasta yang ada di Yogyakarta diantaranya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Mahasiswa 

Universitas Ahmad Dahlan, dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjumlah 

72.294 mahasiswa. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti, dimana 

dapat mewakili karakteristik dari populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik probability sampling yaitu memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Peneliti memilih subyek yang dapat 

menjadi representative terhadap permasalahan penelitian, sehingga sampel yang diambil dari 



penelitian ini adalah beberapa puluh mahasiswa pada setiap perguruan tinggi yang berjumlah 100 

mahasiswa. 

F. Sumber Data  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. 

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder ini diperoleh melalui jurnal, sumber internet yang berkaitan dengan penelitian 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut :  

1. Kuesioner (Angket)  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data 

yang diperoleh diantaranya jawaban pertanyaan mengenai pembelian kosmetik halal 

melalui media sosial.  

H. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Definisi konseptual dari berbagai variabel yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

 

 

1. Theory of Planned Behaviour  

Teori of Planned Behaviour (TPB) dikenal dengan nama lain Theory of Reasoned Action 

dikembangan pada tahun 1967. Theory of Planned Behaviour memprediksi niat seseorang 

untuk mengikutsertakan perilaku pada tempat dan waktu tertentu. Theory of Planned 

Behavior menyatakan bahwa perilaku individu dibimbing oleh niat perilaku (intention), 

yang mana niat perilaku tersebut adalah fungsi dari tiga determinan yaitu ; sikap terhadap 

perilaku (attitude towards behaviour),) norma subyektif (subjective norm), dan perilaku 

kontrol yang dirasakan (Perceived Behavioural Control).  



2. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan studi tentang proses pengambilan keputusan pada individu, 

kelompok atau organisasi maupun masyrakat luas untuk menggunakan atau tidak terhadap 

suatu produk (barang, jasa dan ide). Proses pengambilan keputusan menjelaskan interaksi 

dinamis antara unsur-unsur (elemen) kognitif, efektif dan konatif atau psikomotorik; yakni 

dengan pendenkatan satu arah (linier) maupun penatapan timbal balik (reciprocal 

deterministic).  

I. Instrumen Penelitian  

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data . data yang diperoleh 

melalui penelitian ini akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk kepada hasil peneliti 

nantinya. Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner yang 

digunakan pada penelitian ini diadaptasi dari Zainuddin, & Thurasamy, (2014) perbedannya yaitu 

menggunakan skala rating 1-5 , sedangkan pada penelitian ini menggunakan skala 1-10. Adapun 

perbedaan kedua yaitu pada fokus penelitian. Pada jurnal Zainuddin, & Thurasamy, (2014) 

penelitian berofukus pada makanan sedangkan penelitian ini berfokus pada kosmetik.  

  



 

Contoh :  

Tabel  3.1 

Kuesioner menggunakan Continous Rating Scale  

No Item Jawaban 

1 Menggunakan brand fashion 

terkenal meningkatkan 

kepercayaan diri kepada saya.  

 

                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

Tidak setuju                                                  Sangat setuju  

   

 

J.  Teknik Analisa Data  

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Analisis 

regresi linear berganda digunkan jika variabel bebas (independen) lebih dari satu variabel dan 

untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (dependen). Analisis regresi 

adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan dengan menggunakan koefesien 

persamaan linear yang meliputi satu atau lebih variabel bebas sebagai predictor terhadap variabel 

tergantung. 

1. Metode Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

b. Uji Reliabelitas  

 Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari perubah 

atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  

 



2. Analisis Statistik Deskriptif 

  Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016, p. 147).  

3. Uji Asumsi Klasik  

Uji Asumsi klasik adalah pengujian statistik yang harus dipenuhi pada penelitian model 

analisis regresi kinear berganda yang mana berbasis Ordinary Least Square (OLS). Dalam 

suatu penelitian model regresi harus terbebas dari masalah uji normalitas, uji 

multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelai. Uji asumsi klasik sangat perlu 

digunakan agar dapat mengetahui dan memperoleh hasil estimasi yang baik dan tidak bias 

sehingga kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dapat terpenuhi. Berikut 

merupakan langka-langkah dalam melakukan uji asumsi klasik : 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal 

atau tidak, karenanya model regoresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa 

metode sebagai berikut (Widarjono, 2016, p. 49) 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinieritas merupakan pengujian hubungan antara variabel independen 

didalam persamaan regresi berganda. Hubungan linier antara variabel independen 

dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna atau hubungan linier 

kurang sempurna. Apabila terdapat multikolinieritas dalam persamaan regresi maka 

akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, karena variable-variabel independen 

saling berhubungan satu sama lain. Cara mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi dilakukan beberapa cara sebagai berikut 

(Ghozali, 2011, p. 105) : 

1) Nilai Koefisien Determinan (R2) yang dihasilkan dalam suatu model 

regresi sangat tinggi, namun secara individual variabel-variabel 

independen tidak banyak yang signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 



2) Menganalisis matrik korelasi dari variabel-variabel independen. Jika 

salah satu variabel terdapat korelasi yang tinggi (umumnya di atas 

0,90), maka ini merupakan petunjuk adanya multikolinieritas. Karena 

pada dasarnya multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya suatu 

efek kombinasi dua atau lebih dari variabel independen. 

3) Adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya, selain itu varience inflation factor (VIF). Nilai ukuran diatas 

menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Dengan maksud lain setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen (terikat) kemudian di regres 

dengan variabel independen lainnya.  

c. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara variabel 

gangguan yang satu dengan variabel gangguan yang lainnya yang berlainan waktu 

dalam model regresi yang digunakan. Adanya autokorelasi estimator OLS tidak 

menghasilkan estimator yang BLUE hanya LUE saja  (Widarjono, 2013, p. 139).  

 

4. Analisis Regresi Linear Berganda  

Regresi Linear Berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan dari satu 

variabel bebas atau predictor. Adapun model regresi linear berganda digambarkan seperti 

persamaan berikut (Widarjono, 2005, p.77) :  

 

Yᵢ = βₒ + β₁ATT + β₂SBJ +β3BHV + e 

 

Keterangan :  

 

Y₁ = Intention , Niat membeli kosmetik 



X₁ = Attitude, Sikap pribadi terhadap menggunakan kosmetik 

X₂ = Subjective Norm, pengaruh lingkungan orang-orang terdekat 

X₃ = Behavior, Kontrol perilaku 

e = standar error 

 


