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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitan ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

kuantitatif.  Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat 

diartikan sebagai metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi  atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,  analisis data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 

Penelitian ini termasuk penelitian penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial 

baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
2
 

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach). 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan 

mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap 

                                                           
1
Sugiono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G 

(Bandung:Alfabeta,2013) ,h.8. 
2
Sumadi Suryabrata,  Metodologi Penelitian,  9(Jakarta: Raja Grafindo Persada1998) 

,h.22. 
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beberapa buku yang berkaitan dengan ekonomi dan juga Pendapatan Asli 

Daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS), data  jurnal,  dan artikel.
3
  

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena 

dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang persentase Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi yang ada di provinsi 

lampung. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
4
  

B.  Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan 

data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam 

bentuk angka yang secara sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk 

dibandingkan satu dengan lainnya. 
5
 Data-data kuantitatif dalam penelitian ini 

menganalisis tentang pendapatan asli daerah terhadap  pertumbuhan ekonomi 

yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan  data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencangkup dokumen-dokumen 

                                                           
3
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008),h.5. 
4
Nurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: 

Bumi Aksara , 2007), h.47. 
5
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h.97.  
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resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
6
 

dimana data yang diperoleh didapatkan dari instansi atau pihak yang mempunyai 

kaitan dan wewenang secara langsung.  Data di dapatkan dari BPS Provinsi 

Lampung yaitu data tersusun tahun 2003-2015 berupa data runtut waktu (time 

series) dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar dari 

data yang di publikasikan oleh Provinsi Lampung, dan juga artikel, Jurnal, dan 

internet yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. 

 

C. Metode pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan dokumentasi dan wawancara. 

1. Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya
7
. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data 

yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan 

penelitian. 

2. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang digunakan selain 

menggunakan dokumentasi juga menggunakan kepustakaan. Teknik 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

                                                           
6
 Amirudin dan Zainal Asikin,  Pengantar Metode Penelitian Hukum,  ( Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003) h.30. 

 
7
 Arikunto, Suharsimi,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h.231. 



64 

menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan bacaan yang sesuai 

dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 

pemikiran secara teoritis.
8
  

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya
9
.  Populasi yang akan di ambil 

dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 

pertahun selama penerapan desentralisasi direalisasikan yang ada di Provinsi 

Lampung. 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristk yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian
10

. Dalam hal ini penulis menggunakan 

sampel 13 tahun terakhir yaitu tahun 2003-2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Kartini Kartono, Pengantar Metode Research,(Bandung:Kencana 1998),H.141 

9
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan pendekat an kuantitatif,kualitatif,dan R & 

D, cetakan ke-15 (Bandung: Alfabeta), h.174. 
10

Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 

(Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), h.81. 
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E. Definisi Variabel Penelitian  

Penelitian ini  menggunakan dua variabel yaitu variabel devenden dan 

variabel indevenden. 

1. Variabel Terikat (variabel Devenden) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas
11

. Dalam penelitian ini ada satu 

variabel terikat yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah.  data 

pendapatan asli daerah yang akan diteliti adalah data BPS yang diambil dari 

tahun 2003-2015. 

2. Variabel Bebas (Variabel  indevenden) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel devenden (terikat)
12

. Variabel 

indevenden dalam penelitian ini adalah data Pertumbuhan ekonomi  . 

                                  Tabel 3.1 

                     Definisi Operasional Variabel 

Variabel Ukuran 
Sumber/ 

Referensi 

Skala 

Penguku

ran 

Pendapatan Asli Daerah  

(X1) 

Total PAD 

pertahun 
BPS 

Rasio 

(Rp) 

Pertumbuhan Ekonomi  

(X2) 

Persentase 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

BPS 
Rasio 

(%) 

                                                           
11

 Sugiono,Op,Cit,h.39 
12

 Ibid 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa 

ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang 

umum.
13

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat 

diinterpresentasikan dan mudah dipahami adalah: 

1. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan 

data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran 

mengenai objek dari penelitian tersebut.  Deskriptif kuantitatif dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar 

variabel
14

. 

2. Uji Asumsi Klasik  

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y), maka peneliti peneliti menggunakan analisis regresi untuk 

membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk 

                                                           
13

  Sutrisno Hadi,  Metode Reseach ( Yogyakarta: ANDI, 2002), h.42. 
14

 Ibid 
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memeperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka 

asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi.
15

 

 Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu: 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan 

sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang 

baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kolmogrovsmirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang 

digunakan. Uji kolmogrovsmirnov adalah uji beda antara data yang di uji 

normalitasnya dengan data normal baku. 
16

 

3. Uji Hipotesis 

Untuk alat uji Hipotesis  peneliti menggunakan analisis regresi 

sederhana. Regresi sederhana  berguna untuk meramalkan pengaruh dua 

variabel dependen atau lebih terhadap satu variabel independen atau untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah 

variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y)
17

. Adapun 

model persamaan regresi linear sederhana, yaitu:
18

 

                                                           
15

 Modul Ekonometrika,Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS,2016,h.19 
16 V. Wiratna Sujarweni, “SPSS untuk Penelitian”, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta, 

2015,h.52 
17

Ibid,h.41 
18

 Ibid 
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Y = a+Bx 

       Dimana: 

X  :  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Y   : Pertumbuhan Ekonomi 

a= nilaikonstanta 

b= koefisiensi regresi 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi  (  ) merupakan besarnya kontribusi variabel 

bebas terhadap variabel tergantung. Semakin tinggi koefisien determinasi 

semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaska variasi 

perubahan pada variabel tergantungnya. Koefisien determinasi untuk 

mengukur berapa jauj kemampuan model didalam menerangkan variasi 

variabel dependen nilai koefisien determinasi.
19

 

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin 

mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel 

independent terhadap nilai variabel dependent, dengan kata lain semakin 

kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel 

dependen. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka dapat 

                                                           
19

 Santoso Singgih, Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.168. 
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dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. 
20
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 Ibid.h.168 


