
 
 

23 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penilitian deskriptif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang 

menggunakan angka-angka yang ditotal untuk mencari sebuah data kemudian 

dilakukan analisis data.1 

Sedangkan penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan yaitu untuk 

membuat deskripsi, lukisan atau gambar-gambar secara faktual, akurat dan 

sistematis mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang 

akan diselidiki.2 

 Metode  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan sebuah proses pengumpulan data baik 

data primer maupun data sekunder. Di dalam sebuah penelitian, pengumpulan 

data merupakan suatu langkah yang sangat penting, dikarenakan suatu data 

yang dikumpulkan akan digunakan untuk proses memecahkan masalah yang 

sedang diteliti atau sebagai penguji hipotesis yang sudah dirumuskan.3 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya 

yaitu: 

                                                           
1 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana 2013), Hlm. 250. 
2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988), Hlm. 63.  
3 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana 2013), Hlm. 17 
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1) Data Primer 

Data tangan pertama atau data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek yang menjadi sumber informasi 

yang dicari27 

2) Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder didasarkan pada laporan atau publikasi 

yang ada berdasarkan penelitian sebelumnya, atau laporan-laporan baik 

laporan keuangan atau yang lain pada lembaga yang menerbitkan informasi 

atau data yang akan kita butuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

memanfaatkan data yang tersedia sesuai dengan tujuan penelitiannya. 

Kelemahan dari data sekunder ialah tidak selalu sesuai dengan informasi 

yang dibutuhkan peneliti, sehingga seringkali diperlukan pengolahan lebih 

lanjut.28 Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal 

atau variabel baik berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah 

notulen dan lain sebagainya.29 

 Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis model 

pertumbuhan, model pertumbuhan sebagai teknik dasar dalam teori ekonomi 

relatif banyak jenisnya. Beberapa model pertumbuhan yang umum dikenal 

diantaranya model pertumbuhan relatif, model pertumbuhan geo metric mean, 

                                                           
27 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 91. 
28 Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: BPFE 1987), Hlm. 68, 69.  
29 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi VI, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta 2006), Hlm. 158. 
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pertumbuhan eksponensial, model pertumbuhan Harrod-Domar dan 

pertumbuhan sektoral.30 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis jenis model pertumbuhan 

relatif, model ini umumnya digunakan untuk melihat laju perubahan variabel 

yang diamati dari waktu ke waktu.31 Formula pertumbuhan relatif dapat ditulis 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

Gn = Pertumbuhan relatif 

Yn = Variabel yang diamati pada bulan n 

Yn-1 = Variabel yang diamati pada tahun sebelumnya. 

 

 

                                                           
30 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafino Persada 

2001), 217. 
31 Ibid, 217. 

Gn = [ (Yn – Yn-1) : (Yn-1) ] x 100 

 


