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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan 

variabel yang lain.1Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan 

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang 

mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang 

dinamakannya sebagai variabel.2 

Format dalam penelitian ini termasuk penelitin Survei yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyusun daftar 

pertanyan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survey digunakan 

untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. 

Menurut cara memperolehnya, peneliti memperoleh data berupa Data 

primer, merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Data 

yang diperoleh dari data primer ini kemudian diolah lagi. Sumber data 

                                                           
1Sujarweni V. Wiratna,Metode Penelitian-Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 

2015 hlm 49 
2Ibid, hlm: 12 
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yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.3 Sumber data primer  

diperoleh dari informen mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang Jl. 

Raya Tlogomas No. 246, Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 

65144. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.4 Populasi 

subjek dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Prodi Ekonomi 

Syariah semester IV, VI dan semester VIII Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian. Apa yang dipelajari dari sampel, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu 

bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sampel dalam penelitian 

                                                           
3Sujarweni V. Wiratna,Metode Penelitian-Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 

2015 hlm 89 
4Ibid. hlm 8 
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ini adalah mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester IV, VI dan semester 

VIII Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Jumlah 

sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin 5yaitu 

n = 
N

1+(Nxe2)
 

dimana: 

n = Ukuran sampel 

N = Populasi (Jumlah Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 

IV, VI dan semester VIII Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang) 

e = taraf kesalahan 

n = 
441

1+(441x0,12)
 

n = 
441

5,41
 

n = 81,51571 dibulatkan menjadi 90 

jadi sampel sebanyak 90 responden/mahasiswa, agar memudahkan 

peneliti dalam melakukan pengolahan data dan untuk mengantisipasi 

apabila terdapat jawaban dari responden yang kurang relevan.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Pertimbangan dalam kriteria 

                                                           
5Sujarweni V. Wiratna,Metode Penelitian-Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 

2015 hlm 82 
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tersebut dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria 

pemilihan sampel yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi kriteria 

sampel dalam penelitian ini adalah responden yang sudah menempuh mata 

kuliah ayat-ayat dan hadits ekonomi pada semester III. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap label 

halal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; Pengetahuan; Sikap; 

Pemahaman dan adanya Niat untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 

Sebagaimana tabel dibawah ini:  

Tabel 3.1 

Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Pernyataan  

Label Halal diatur 

dalam peraturan 

pemerintah nomor 69 

tahun 1999, bahwa 

label halal adalah 

setiap keterangan 

mengenai pangan 

yang berbentuk 

gambar, tulisan, 

kombinasi keduanya 

atau bentuk lain yang 

disertakan dalam 

Pengetahuan mahasiswa 

tentang label halal pada 

produk makanan6 

1. Saya memahami hukum Islam 

mengatur tentang Halal dan 

haram untuk makanan 

2. Saya merasa bahwa saya 

memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang makanan yang 

dilarang oleh Islam 

3. Saya memiliki pengetahuan 

yang cukup untuk 

membedakan antara hal-hal 

yang diperbolehkan dan yang 

dilarang 

                                                           
6 Norazah, Norbayah Mohd Suki dan Loi Chek Kim. 2018. Consumers’ Perceptions of Halal 

Food Certification. Labuan e-Journal of Muamalat and Society. University Utara Malaysia  Vol. 12 

pp. 189-195 
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pangan, dimasukkan 

ke dalam, 

ditempelkan pada 

dan atau merupakan 

bagian kemasan 

pangan. 

4. Saya tahu tentang isu-isu 

terkini terkait produk makanan 

Halal 

5. Saya tahu perbedaan antara 

produk berlabel Halal yang 

dicantumkan oleh LPPOM 

MUI dengan yang labelisasi 

Halal yang bukan dari lembaga 

terkait 

6. Label Halal merupakan 

pencantuman logo/tulisan atau 

pernyataan Halal pada kemasan 

untuk menunjukkan produk 

tersebut berstatus Halal 

Sikap terhadap label 

halal pada produk 

makanan7 

1. Saya suka memilih produk 

makanan halal 

2. Saya selalu mencari label 

halal ketika saya membeli 

produk makanan 

3. Produk makanan halal 

adalah penting 

4. Menggunakan produk 

makanan halal adalah 

pilihan sendiri (tanpa 

paksaan) 

5. Keluarga dan kerabat dekat 

saya banyak menggunakan 

produk makanan halal 

                                                           
7 Ibid, hal 193 
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6. Saya lebih memilih 

makanan dari segi 

kehalalan dibanding segi 

kualitas8 

Mahasiswa dapat 

memahami label halal9 

1. Label halal diperoleh 

setelah mendapatkan  

sertifikat halal (fatwa 

tertulis dari LPPOM 

Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) 

2. Logo label halal disamping 

merupakan logo resmi dari 

LPPOM MUI 

3. Label halal adalah standart 

yang selalu saya terapkan 

dalam mempertimbangkan 

pemilihan produk makanan 

4. Saya membeli produk 

makanan karena memiliki 

label Halal otentik 

5. Saya mengetahui bahwa 

label halal pada produk 

makanan menjamin 

kehalalan pada produk 

6. Saya mengetahui bahwa 

produk makanan yang 

                                                           
8 Miftahul Jannah. 2018. Dalam Skripsi: Kesadaran Mahasiswa UMM terhadap hak atas 

Makanan Halal berkaitan dengan Evektifitas UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 1 Huruf a tentang 

Jaminan Produk Halal. Universitas Muhammadiyah Malang.   
9 Nopan Syahrin. 2017. Dalam Skrisi: Pengaruh Pencantuman Label Halal, Citra Merek, Kualitas 

Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman The Merek Ichitan. 

Universitas Muhammadiyaah Yogyakarta. 
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berlabel halal tidak 

berpengaruh buruk pada 

konsumen 

7. Saya yakin bahwa produk 

makanan yang berlabel 

halal memiliki pengaruh 

positif terhadap akhlak 

konsumen 

8. Produk makanan berlabel 

halal  memberikan rasa  

aman dan tentram pada 

konsumen 

 Persepsi terhadap niat 

untuk melihat logo halal 

otentik10 

1. Saya bersedia membayar lebih 

untuk produk makanan dengan 

logo Halal otentik 

2. Saya bersedia menunggu lebih 

lama untuk membeli produk 

makanan dengan logo Halal 

otentik 

3. Saya bersedia berbelanja untuk 

membeli produk makanan 

dengan logo Halal yang otentik 

4. Saya bersedia melakukan 

perjalanan jarak jauh untuk 

membeli produk makanan 

dengan logo Halal otentik 

                                                           
10 Norazah, Norbayah Mohd Suki dan Loi Chek Kim. 2018. Consumers’ Perceptions of Halal 

Food Certification. Labuan e-Journal of Muamalat and Society. University Utara Malaysia  Vol. 

12 pp. 193 
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5. Saya berkomitmen untuk 

membeli produk makanan 

Halal di masa depan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penggalian data penelitian ini melalui angket/kuesioner. Pengumpulan 

data jika menggunakan kuesioner, dibuat sejumlah pertanyaan untuk diisi oleh 

responden.11Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke mahasiswa prodi 

Ekonomi Syariah semester IV, VI dan semester VIII di Universitas 

Muhammadiyah Malang, untuk menghimpun data faktual dalam rangka 

pengujian hipotesis agar diperoleh data primer, teknik yang dilakukan adalah 

dengan membagikan kuesioner yaitu suatu lembaran isian yang di dalamnya 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Data-data 

yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan. 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi 

terhadap produk berlabel halal, diukur menggunakan instrument kuesioner. 

Semua pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinilai dengan skala Likert. 

F. Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan skala Likert, yang berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak 

setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik.12 Dengan skala Likert, maka 

                                                           
11Sujarweni V. Wiratna,Metode Penelitian-Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press,2015  hlm: 71 
12Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Rajawali Pers, 

2014. Hlm 70 
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variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadian titik untuk menyusun item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, disediakan 

lima pilihan skala dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Skala Pengukuran 

No Jawaban Kode Bobot 

1 

Sangat Tidak 

Setuju 

STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Netral N 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat Setuju SS 5 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan meyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sentesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang 



 
 

33 

 

penting dan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri 

sendiri maupun orang lain.13 

Adapun teknik analisis data dari penelitian ini dengan menggunakan 

sistem scoring. Teknik scoring dilakukan untuk memperoleh data kuantitaif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah jawaban berdasarkan scoring setiap jawaban dari 

responden 

2. Menentukan skor terendah dan skor tertinggi: 

(jumlah responden x skor nilai terendah) 

(jumlah responden x skor nilai tertinggi) 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 90 dan skor nilai 

terendah alternative jawaban yakni 1. Jadi 90 x 1 = 90, sedangkan skor 

nilai tertinggi yaitu 5. Jadi 90 x 5 = 450. 

3. Lalu analisis deskriptif menggunakan rumus Rentang Skala 

  𝑅𝑠 =
𝓃(𝓂−1)

𝓂
  

 Keterangan : 

 𝑅𝑠 = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternative jawaban tiap item 

                                                           
13Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta 
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Jadi 𝑅𝑠 = 
90 (5−1)

5
 = 72 

4. Menentukan kategori sesuai dengan keriteria penilaian yang sudah 

ditentukan sebelumnya 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Penelitian 

No  Skor  Keterangan  

1 90 – 162 Sangat Tidak Setuju 

2 163 – 234 Tidak Setuju 

3 235 – 306 Netral 

4 307 – 378 Setuju 

5 379 – 450 Sangat Setuju 

Sumber : Data diolah, 2018 

Kuisioner yang baik dan relevan juga harus memenuhi dua persyaratan 

yaitu valid dan reliabel. Instrument yang digunakan peneliti kemudian akan 

diuji di uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Pengujian Validitas Angket 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur 

apa yang ingin diukur.14Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung 

suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada 

                                                           
14Husein Umar, Metode Riset Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003 hlm 103 
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setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Tingkat validitas dapat diukur 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan ketentuan 

degree of freedom (df)= n-2, dimana n adalah jumlah sampel dengan 

α=10%, dengan kriteria untuk penilaian uji validitas sebagai berikut : 

r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid 

r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid 15 

Rumus yang digunakan untuk uji validitas yaitu:16 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2(𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

Dimana : 

n = Banyaknya pasangan data 

X = Variabel pertama 

Y = Variabel kedua 

∑ = Jumlah 

2. Pengujian Reliabilitas Angket 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relative konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali dengan alat 

ukur yang sama, yang berarti dengan menggunakan alat ukur yang sama 

dilakukan pengukuran berulang-ulang maka hasilnya tetap 

sama.17Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Alpha melebihi 0,6 

                                                           
15Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 2006 hlm 46 
16Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), hlm 146 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif dan R&D, 

Bandung: alfabeta, 2015 hlm 36 
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maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan jika nilai Alpha kurang dari 

0,6 maka pertanyaan variabel tersebut tidak reliabel.18 

Pengujian Reliabilitas dilkukan dengan menggunakan rumus :19 

r[
k

(k−1)
] [1 −

∑ σb
2

σt
2 ] 

r = koefisien reliability instrument  

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑ σb
2 = total varians butir 

σt
2 = total varians 

H. Analisa Data Penelitian 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari jawaban 

responden melalui tabulasi data berdasarkan jawaban setiap responden melalui 

kuesioner yang disebarkan tanpa membandingkan variabel satu dengan yang 

lainnya. Interpretasi hasil berupa skoring lalu mendeskripsikan hasil sesuai 

data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kuantitatif 

karena dengan menggunakan jenis tersebut memudahkan peneliti dalam 

menyimpulkan serta menganalisis hasil data yang telah diolah tanpa membuat 

hubungan dan membandingkan variabel satu dengan variabel lainnya, serta 

                                                           
18Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 2006 hlm 46 
19Sujarweni V. Wiratna,Metode Penelitian-Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2015 hlm: 110 
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dengan deskripsi tersebut peneliti dapat lebih jelas mendeskripsikan variabel 

tersebut yaitu persepsi mahasiswa terhadap labelesasi halal produk makanan. 


