
 

28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library 

research. Dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan literature yang dapat 

berupa buku, catatan, informasi dari website, dan juga dari hasil penelitian 

terdahulu yang terkait mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Pendekatan penelitian dari penelitian ini merupakan pendekatan penelitian 

kuantitatif deskriptif. Penelitian ini akan memberikan penjelasan dan memberikan 

gambaran dari suatu variabel. Metode yang digunakan dalam meneliti dan melihat 

kondisi dari suatu objek terhadap peristiwa yang terjadi merupakan pengertian 

dari metode deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan juga memberikan gambaran terhadap 

fenomena yang terjadi atas dasar fakta-fakta yang ada juga hubumgan antar 

fenomena. 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, karena 

sektor pariwisata di daerah ini memiliki potensi untuk lebih berkembang sehingga 

dapat berkontribusi terhadap PDRB. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah data dari keadaan Sektor Pariwisata di  

Kabupaten Banjar  dalam jangka waktu per tahun, data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah data tahun 2017-2019. 

Objek dalam penelitian ini adalah besarnya pengaruh atau sumbangan 

yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Banjar, 

karena sektor pariwisata ini memiliki potensi untuk dapat lebih berkembang. 

D. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan PDRB 

Kabupaten Banjar dan sektor pariwisata kabupaten Banjar dalam bentuk data 

kuantitatif. Data yang disajikan berbentuk angka atau dapat berasal dari data 

kualitatif merupakan pengertian dari data kuantitatif.(Sugiyono, 2020, hlm. 9)  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data dari sektor pariwisata dan 

PDRB di Kabupaten Banjar tahun 2017-2019 diperoleh dari website yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banjar. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data dapat melalui catatan, 

transkip, data dalam buku-buku, surat kabar, majalah, juga bisa dalam bentuk 

file yang tersimpan di server, ataupun data yang tersimpan di website yang 



30 
 

 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.(Arikunto, 2006, hlm. 21) Data 

yang dipakai penelitian ini berasal dari website atau situs resmi BPS 

Kabupaten Banjar dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar. 

2. Studi Pustaka 

Mencari data yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari 

berbagai sumber seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu merupakan kegiatan dari studi pustaka. Penelitian ini bersumber dari 

beberapa hasil laporan penelitian terdahulu yang sesuai dengan yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang berkaitan dengan pehitungan agar dapat menjawab 

rumusan masalah merupakan pengertian dari metode analisis data. Hal-hal yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan uji analisis dari data-data yang 

telah dikumpulkan, lalu menginterpretasikannya pada hasil penelitian. Dalam 

penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. 

Statistika deskriptif merupakan statistik yang berkaian dengan cara 

mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga 

mudah untuk dipahami.(Siregar, 2018, hlm. 2) Data yang di deskripsikan dalam 

penelitian ini berupa data PDRB Kabupaten Banjar tahun 2017-2019, data sektor 

pariwisata tahun 2017-2019, Ada beberapa cara yang dapat digunakan antara lain: 

a. Menentukan ukuran dari data seperti nilai modus, rata-rata dan nilai tengah 

(median). 

b. Menentukan ukuran variabilitas data seperti : variasi (varian), tingkat 

penyimpangan (deviasi standar), jarak (range). 
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c. Menentukan ukuran bentuk data : skewness, kurtosis, plot boks. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan 

menggunakan ukuran pemusatan data dan menggunakan metode grafik karena 

hanya melihat perkembangannya dari tahun 2017-2019. 

a. Rata-rata hitung (mean) : adalah jumlah dari serangkaian data dibagi 

dengan jumlah data. Perhitungan untuk rata-rata hitung dibagi kedalam 

tiga jenis data, yaitu data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. 

b. Median (Me) : adalah nilai tengah dari suatu gugusan data yang telah 

disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. 

c. Modus : adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi 

tertinggi baik data tunggal maupun data yang berdistribusi atau nilai yang 

paling sering muncul diantara sebaran data. 

d. Grafik : adalah lukisan naik turunnya suatu kondisi dengan garis atau 

gambar. Grafik bisa berupa histogram, poligon frekuensi, dan 

ogive.(Siregar, 2018, hlm. 11)  

 

  


