
33 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan 

dilapangan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara mendalam ( Depth Interview)  

Wawancara meurut Faisal dalam Bungin (2003). yaitu percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak (pewawancara dan terwawancara) dengan maksud 

menggali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah menyangkut masa 

lampau, masa kini, dan masa depan guna memahami suatu fenomena sosial sesuai 

dengan dunia pemahaman para pelakunya itu sendiri. 

 Peneliti mengadakan wawancara mendalam terhadap key informan guna 

memperoleh data dan memahami Analisis  Implementasi e-logbook dalam 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini 

berjumlah 1 orang yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan yang dianggap mengetahui masalah dalam penelitian. 

2. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan yang bertujuan mengenali berbagai rupa 

kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari ditengah 

aktivitas pekerjaan, mana yang lazim atau tidak lazim. Kegiatan observasi tidak 

hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap 
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apa yang terdengar. Berbagai macam ungkapan atau pertanyaan yang terlontar 

dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa 

diobservasi; observasinya melalui indera pendengaran Faisal dalam Bungin 

(2003). Disini peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan langsung, 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala (situasi sosial) mengenai 

pelaporan aktivitas kegiatan pekerjaan harian pada elogbook SIKKA (Sistem 

Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan. 

3. Angket 

Menurut Idrus (2009:100) Angket merupakan daftar pernyataan yang 

diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi angket 

tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan. 

Angket dibagi dalam tiga bagian, yaitu angket tertutup, angket terbuka dan 

angket model. Namun, dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup. Angket 

tertutup merupakan angket yang disajikan dengan serangkaian alternatif, 

sedangkan responden cukup memberi tanda silang, melingkar atau mencentang 

(sesuai permintaan) pada jawaban yang dianggapnya sesuai dengan keadaan 

dirinya. Penulis menyebarkan angket sebanyak 84 pegawai. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam 

penelitian ini diperoleh dari Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ataupun 

buku-buku serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.  
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3.2. Informan Penelitian 

Tujuan dan prosedur Sampling dalam penelitian kualitatif lebih terfokus 

kepada representasi terhadap aktivitas pelaporan kegiatan kinerja. Penelitian 

kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat 

unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh 

dengan variasi (keragaman). Data atau informasi harus ditelusuri seluas luasnya 

(sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian, 

penelitimampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. 

Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif diatas, maka dalam prosedur 

sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key 

informan). Dalam memperoleh data dari informan selanjutnya dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dianggap 

benar dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun responden dalam 

penelitian ini, akan di tentukan setelah peneliti terjun langsung ke lapangan dan 

setelah penulis menentukan lokasi sebagai fokus penelitian. 

Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan secara 

mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 

4 orang, yaitu: 

1. Bapak Herianto Tarigan sebagai Kepala KPP Pratama 

2. Bapak Pandu Wijacsono sebagai Kepala Bagian Umum 

3. Bapak Ehrmon sebagaiKepala Bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan  

4. Operator Consult  
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3.3. Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2012:96) menyatakan populasi Populasi adalah keseluruhan 

sumber data yang merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun 

jumlah populasi respondenresiden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan  berjumlah 84 orang. 

Sampel adalah sebuah kelompok yang menjadi bagian populasi sehingga 

juga memiliki karakteristik populasi. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

kepada populasi, sampel yang diambil bersifat representatif. Artinya, sampel 

harus mencerminkan dan bersifat mewakili keadaan populasi. Dalam menentukan 

sampel peneliti menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), yaitu teknik 

penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti maka 

respondenresiden berjumlah sebanyak 84 orang alasannya karena responden ini 

yang melakukan pelaporan kegiatan kerja harian pada  logbook SIKKA yang 

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sehingga 

memiliki karakteristik yang sama. 

 

3.4. Teknik Analisis 

Penelitian ini merupakan penelititan Kualitatif, istilah penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya menurut Strauss dan Corbin 

(2009:4). 
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Sehingga penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif karena 

memperoleh data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan 

kualitas dalam Umar (2010:4).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data Deskriptif Kualitatif, yaitu untuk pengolahan data yang diperoleh di lapangan 

melalui jawaban responden berdasarkan angket, wawancara dan pengamatan di 

lapangan, semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu 

kesatuan yang utuh. 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Klasifikasi data 

Data yang dikumpulkan dikelompok-kelompokkan misalnya data tentang  

pelaksanaan kegiatan pelaporan aktivitas pekerjaan pada logbook SIKKA (Sistem 

Informasi Keuangan Pegawai) oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru. 

Dikaitkan dengan wawancara dan tinjauan Islam Setelah semua data yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaporan aktivitas pekerjaan pada 

logbook SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Pegawai) Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat 

diperoleh, kemudian dikaitkan Kebijakan Direktur KITSDA (Kepatuhan Internal 

dan Transformasi Sumber Daya Aparatur) Nomor S-5/PJ.11/2015. Perihal 

penggunaan Aplikasi SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan 

Aktiva) dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) di 



 38 

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajakdan juga hasil wawancara serta tinajauan 

Islam, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert. Menurut  Sugiyono (2012:107) Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur 

untuk menyusun item-item intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Di dalam skala pengukuran untuk penilaian penelitian ini, penulis 

mengkategorikan pilihan jawaban ada tiga yaitu Setuju, Ragu-ragu dan Tidak 

Setuju. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

P = 
 

 
      

Keterangan : 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N  = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Pelaksanaan pelaporan 

aktivitas pekerjaan pada logbook SIKKA(Sistem Informasi Keuangan 

Kepegawaian dan Aktiva) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 



 39 

Tampan, keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan Skala Likert, sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju: 76-100 % 

2. Setuju: 56-75% 

3. Ragu-ragu: 46-55 % 

4. Kurang Setuju: 40-45 % 

5. Tidak Setuju: 0-39% 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik tentang Implementasi 

elogbook dalam penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


