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BAB III 

METEODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiono (2012:11) jenis penelitian yag digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri baik untuk satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

Adapun penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian penulis adalah Kecamatan Ujung Batu yang merupakan 

salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan salah 

satu kabupaten dari provinsi Riau. Kabupaten Rokan Rulu terdiri dari 13 

Kecamatan. 

 Waktu penelitian ini dilakukan di mulai pada bulan Desember 2017 

sampai dengan Maret 2018. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian atau responden adalah orag yang diminta untuk 

memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah dijelaskan 

oleh Arikunto (2006:146) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti 

 

43 



 

 

44 

oleh peneliti. Subjek peneliti merupakan sumber informasi yang digali untuk 

mengungkapan fakta-fakta dilapangan.  

 Penentuan objek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam penentuan 

subjek penelitian atau responden dlam penelitian ini dilakukan dengan cara 

purposive sampling. Purposive sampling menurut Djaman Satori (2007:6) teknik 

pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan 

penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang 

menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun 

penelitian ini terdiri atas  12 informen yaitu : 

No Informen Jumlah 

1 Kepala Bidang 1 

2 Kepala seksi 1 

3 Pegawai 1 

4 Kepala Desa 1 

5 Masyarakat 8 

 

 Berdasarkan tabel diatas peneliti percaya bahwasanya key informen yang 

telah ditetapkan akan mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan 

untuk kepentingan penelitian, adapun alasan menentukan key informen sebagai 

beriku: 

1. Dengan menentukan kepala bidang sebagai key informen kerena 

berdasarkan pengetahuan dan keadaan administrasi sistem perpajakan 

di instansi terkait. 

2. Kepala seksi adalah orang yang selalu mengontrol dan mengawasi 

setiap keadaan perpajakan pada instansi tersebut, dengan demikian saya 

menjadikan sebagai key informen. 
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3. Saya menunjuk pegawai dalam key informen karena berdasarkan 

pengalaman dalam mengelola pajak dan selalu mngetahui keadaan 

setiap waktu kondisi perpajakan. 

4. Dengan memilih kepala Desa sebagai Key informen karena peran 

kepala desa menentukan partisipasi dalam membayar pajak dan selalu 

mengetahui keadaan masyarat desa tersebut. 

5. Karena masyarakat adalah orang yang di wajibkan membayar pajak dan 

mengetahui menurun dan meningkatnya partisipasi dalam membayar 

pajak dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1.  Data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden 

dari    penelitian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi wajib pajak 

yang diambil sebagai sampel dan kemudian data ini dianalisa. Data 

tersebut diantaranya: 

a. Data tentang responden 

b.  Data tentang tingkat pembayaran atau kesedian membayar PBB 

2.  Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh melalui instansi pemerintah yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk 

mempermudah penelitian antara lain data tentang : 

a.  Lokasi penelitian 

b.  Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat. 
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c.  Keadaan saran dan prasarana. 

d.  Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi 

penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1.  Observasi 

Yaitu teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat 

dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek 

penelitian penulis. 

2.  Interview 

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk     

memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian. 

3.  Dokumentasi 

Yaitu cara menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan 

bukti yang akurat dar ipencatatan sumber-sumber informasi khusus, 

yang berupa arsip, foto, dan laporan. 

 

3.6 Analisa Data 

 Data akan dikumpulkan melalui observasiatau peninjauan langsung ke 

Kecamatan Ujungbaru, kemudian melakukan wawancara terhadap responden 

wajib pajak atauyang dianggap dapat memberikan invormasi. Setelah data yang 

diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan dikelompokkan kemudian data 
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analisa secara deskriptif kualitatif analisis disusun dan dihubungkan dengan teori-

teori yang berhubungan dengan masalah partisipasi masyarakat dalam membayar 

pajak Bumi dan Bangunan kemudian diambil kesimpulan. 

 


