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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka penulis melakukan 

penelitian ini di Dinas Pendapatan Asli Daerah, selama bulanApril 2018 sampai 

dengan selesai. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati 

(Lexy j. 2005:3). Hasil penelitian ini berisi kutipan-kutipandari data-data, data 

tersebut mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video tap, 

dokumen pribadi, dan resmi memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainya 

(ibid hal:3) 

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan 

penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari peran 

Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, dalam Implementasi perda kota 

pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di kecamatan tampan Kota 

Pekanbaru 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

Adapun jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata ataugambar yang 

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainya. 

Penulis akan memperoleh data melalu iwawancara langsung dengan Key 

Informan maupun data dari instansi Badan Pendapatan Daerah. 

3.3.2 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara 

atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.(Husein 

Umar.2005:42) 

2. Data Sekunder 

Masih menurut Istijanto (2006:27) data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau 

mencari melalui dokumen.  
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3.4. TeknikPengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden 

secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan-

pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan dijadikan 

sampel sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara, alat 

pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan key 

informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang 

permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Dinas, 

objek penelitian yaitu rumah makan yang tidak memilikin izin gangguan 

dan  orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis 

wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur 

sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan 

informasi yang ingin didapatkan. 

b. Observasi 

Menurut Hadi dalam Sugiono (2013:166) adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Obervasi juga merupakan suatu proses 

pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan, sehingga 

penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan. Alat 

pengumpulan datanya diebut panduan observasi. 
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c. Studi Dokumentasi  

Menurut Sugiono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambat, karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data 

atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Digunakan untuk 

menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah 

kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk 

menghasilkan data. 

3.5. Informan Penelitian 

 

Bungin (2010: 53) mengemukakan penelitian kualitatif pada umumnya 

mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk lainnya 

atau lebih dikeal dengan informan kunci (key informan) yang sarat informasi 

sesuai engan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penentuan informan penelitian 

ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan tidak 

secara acak, tapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, seperti yang 

dikemukakan Spradley dalam Bungin (2010: 54) diantaranya adalah sebgai 

berikut : 

a. Informan merupakan subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan 

kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan 

ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi mengenai 

sesuatu yang ditanya peneliti. 
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b. Informan merupakan subyek yang masih terkait secara penuh/aktif pada 

lingkunagn atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti. 

c. Informan merupakan subyek yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk 

dimintai informasi. 

d. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak 

cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka informan dalam penelitian ini 

adalah seagai berikut : 

a. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah (1 orang) 

b. Kepala Bagian/ Kepala Seksi bagian Pajak Restoran rumah makan (1 

orang) 

c. Rumah Makan (5 orang) 

3.6. Teknik Analisa Data 

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian 

data dianalisis berdasarkan metode teknik analisa data deskriptif yang bersifat 

kualitatif, yang lebih mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan 

melalui keterangan yang di peroleh, menjelaskan dari hasil Observasi, 

Wawancara, dan Dokumentasi dijelaskan dengan kata-kata bedasarkan teori yang 

dimilki memberi keterangan yang mendukung untuk menjawab masalah. 

 

 

 

 


