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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif, menurut Straus (2007:4) penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis

penelitian yang temuan-temuannya tidak melalui prosedur statistik atau bentuk

hitungan lainnya. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi,

prilaku, tindakan, dan lain-lain secara holistik dalam bentuk deskripsi kata-kata

dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan

berbagai metode yang alamiah.

Lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Lokasi ini dipilih karna Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang telah melaksanakan

kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak yang bekerja di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode

pengumpulan sebagai berikut:
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1. Wawancara

Metode wawancara ditunjuk untuk mendapatkan data yang berhubungan

dengan pengalaman, pemikiran, prilaku, percakapan, perasaan, dan persepsi dari

seorang pelaku responden.

2. Observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan melibatkan dirinya secara langsung

pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang

ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, dan kejadian.

3. Dokumentasi

Dokumen dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi

maupun pembanding untuk data-data lainnya yang telah diperoleh melalui

interview dan observasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan

pertama), contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui

kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti

dengan narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber

yang sudah ada, contoh data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan

berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah,

data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.
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(https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-

teknik.html)

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif-kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang

didapat dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa mengkuantifikasinya,

yaitu penjelasan mengenai penerapan Tax Amnesty periode 1 dan 2 tahun 2016

dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.


