
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan oleh 

penulis di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu yang 

dilakukan dari bulan Januari 2018 sampai april 2018. 

 

3.2  Jenis dan  Sumber Data 

Menurut Sugiono(2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui inti variel mandiri atau lebih (indenpenden) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara  variable satu dengan variable yang 

lainnya.  

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa Sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya, relevan dan lengkap 

(Prasetyo Irawan, 2004: 84-87), adapun sumber data yang di pergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang di peroleh lansung dari responden. Responden dari 

penelitian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi wajib pajak yang 

diambil sebagai sampel dan kemudian data tersebut adalah data tentang 

tingkat pembayaran atau kesediaan membayar PBB 
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b. Data sekunder  

Yaitu data yang diperoleh melalui Instansi Pemerintahan yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah 

penelitian antara lain tentang : 

1. Lokasi penelitian 

2. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat  

3. Keadaan sarana dan prasarana 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi yaitu penulis  mengadakan pengamatan lansung ke lokasi 

penelitian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi lapangan. 

Hal yang akan di observasi adalah gejala-gejala yang ada dilapangan yang 

menjadi objek penulis. 

2. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data 

dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog lansung secara lisan 

terhadap subyek penelitian atau responden yang dianggap perlu dengan 

pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. 

 

3.4 Subyek Penelitian  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa saja yang dialami subyek penelitian (Moelong, 2016;6). 



 46 

Adapun yang menjadi subyek penelitian yang penulis pilih adalah 8 orang kepala 

desa dan 6 orang masyarakat di Kecamatan Inuman. 

Tabel 3.1 Nama Subyek Penelitian 

 No Nama  Jabatan 

1 Aswad  Kepala desa 

2 Kaswandi Kepala desa 

3 Sapri Kepala desa 

4 siam Kepala desa 

5 Sedi Kepala desa 

6 Pardinan Kepala desa 

7 Emri Nopdiles Kepala desa 

8 Suryadi Putra Kepala desa 

9 Simarudin Masyarakat  

10 Darmawan Masyarakat 

11 Arifin Masyarakat 

12 Afrizal Masyarakat 

13 Tariadi Masyarakat 

14 Rosidah  Masyarakat 

Sumber : kantor kecamatan inuman 2018 

 

3.5 Key Informan  

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 

yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, 

adapun yang menjadi key informan penelitian ini adalah 4 orang pihak kantor 

Kecamatan Inuman. 

Tabel 3.2 Key Informan Penelitian 

No Pihak Kecamatan Jabatan 

1. Edi Sugemi, S.Sos Ketua koordinator PBB 

2. Irwan, SE Kasubag Umum 

3 Marlina Deci Kasubag Keuangan  

4. Ari Prianusa Kasubag Program 

Sumber : Kantor Kecamatan Inuman 
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3.6 Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun 

data sekunder.Penulis mempergunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa 

yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan 

yang ditemukan dilapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan InumanKabupaten Kuantan Singingi 

kemudian diambil kesimpulan. 

 


