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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Daerah penelitian adalah di kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, 

dengan pertimbangan bahwa kecamatan Mandau perkembangan pembagunan kian 

pesat, serta meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dinilai daerah yang 

cukup berpotensi bagi pengembangan pembagunan dalam menunjang pendapatan 

daerah. Penelitian ini saya Laksanakan pada Bulan Maret 2018. 

3.2 Jenis dan Sumber data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di 

lapangan. Data yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi 

pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Aadapun instansi 

tersebut adalah instansi pemerintahan Dispenda Kecamatan Mandau. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

 



 33 

 

1. Observasi (Pengamatan Langsung) 

Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, tujuan 

untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan. 

2. Angket 

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan 

daftar pertanyaan dan pernyataan yang akan penulis ajukan pada responden. 

3. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab secara lansung dengan pegawai yang menjadi sempel 

dalam penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualiatas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005: 80). 

Adapun yang menjadi populasi dalam penilitian ini adalah wajib pajak Bumi dan 

Bangunan kecamatan Mandau yang berjumlah 50.445 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tertentu. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 
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Menurut hadari Nawawi (1983 : 141) bahwa sampel adalah sebagian kecil 

dari populasi yang menjadi bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

sebenarnya dalam suatu penelitian. 

 Menurut Mantra dan Kastro (dalam Masdri Singarimbun dan Sofyan 

Effendi) (1985:106) bahwa ada empat faktor yang harus di pertimbangkan dalam 

menentukan sampel penelitian yaitu : derajat keragaman populasi, presisi yang 

dikehendaki, rencana analisis, tenaga, biaya dan waktu. Atas dasar itulah besarnya 

sampel harus diambil. 

Untuk menentukan jumlah sampel dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

Kecamatan mandau, penulis menyantumkan rumus Slovin yaitu: 

 

n = 
 

    
 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 

Dimana dengan jumlah populasi sebesar 50.445 orang, dan batas ketelitian 

yang digunakan sebesar 10% maka didapat sampel sebesar : 
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Dari hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam 

penelitian ini adalah 100 orang. Sedangkan teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel ini adalah Teknik Random Sampling yaitu keseluruhan 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, caranya adalah dengan 

menggunakan undian, ordinal atau secara acak (Husaini Usman, 2009:44). Untuk 

memudahkan dalam pencarian data informasi serta untuk lebih jelasnya tentang 

populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel 3.1 

dibawah ini  

 

Tabel 3.1 Perincian Populasi dan Sampel 

Sub Populasi Populasi Sampel 

Masyarakat Wajib Pajak 50.445 100 

Jumlah 50.445 100 

Sumber Data : Kantor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat populasi dan sampel penelitian ini berjumlah 

100 orang. Serta Key Informant 3 orang yang terdiri dari Kepala UPTD Dinas 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Koordinasi PBB Kecamatan Mandau dan 

Petugas Pemungut Pajak Daerah. 

3.5 Metode Analisis Data 

a. Jenis penelitian 

Menurut Sugiono (2003 : 11) bentuk penelitian ini adalah 

penelitian deskriftif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu 

keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable 
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mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau 

hubungan antara variable yang satu atau yang lain. 

b. Rumus Statistik 

Dalam menganalisis penulis akan menuangkannya d engan teknik 

deskriftif kualitatif yaitu dengan presentase dengan rumusan sebagai 

berikut: 

P 
 

 
 100 

 Keterangan: 

 P = presentase 

 F = frekuensi 

 N = total jumlah 

c. Skala pengukuran 

Menurut Sugiyono (2003:105) skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang 

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur tersebut bila digunakan 

dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Adapun pada 

penelitian ini penulis menggunakan interval yang didistribusikan kedalam 

bentuk persen (dalam usman, 2009 : 146) dengan alternative sangat baik 

sampai dengan tidak baik. 

a. Sangat baik = 81% - 100% 

b. Baik = 61% - 80% 

c. Cukup baik = 41% - 60 % 

d. Kurang baik = 21% - 40% 
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e. Tidak baik = 0% - 20 % 

 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Partsipasi 

Masyarakat dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

 


