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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi peneliitian penulis berada di dinas pendapatan daerah 

(Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis melakukan penelitian di dinas 

pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilirkarena dinas terkait merupakan 

instansi yang mengelola pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

yang mana pendapatan daerah nya dari sektor pajak bumidan bangunan 

perdesaan dan perkotaan jauh dari target dan tidak maksimal. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian 

kualitatifadalah metode penelitian yang berlandaskan  pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi 

(Sugiyono, 2010:9). 
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3.3 Jenis Data 

3.3.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat 

penelitian. Adapun data tersebut adalah hasil wawancara peneliti 

terhadap responden. 

3.3.2 Data skunder 

Data skunder adalah datayang diperoleh secara tidak langsung 

dari tempat penelitian. adapun data yang peneliti peroleh adalah 

peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

atas:obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya (Sugiyono, 2010: 80). 

Sedangkan yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir yang berjumlah 99 orang. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 
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Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 85). 

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai 

yang berada pada bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang 

berjumlah 15 orang. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan langsung oleh 

penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan 

yang menjadi objek penelitian penulis. Penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi karena dengan melakukan pengamatan, 

peneliti bisa lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya,  

3.5.2 Interview 

Yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada 

responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah 

penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data interview 

karena penggalian informasi akan lebih mudah didapat, lebih 

mendalam, dan lebih tajam. 

3.5.3 Dokumentasi 

Yaitu penulis memperoleh data-data berupa dokumen-

dokumen  yang terdapat pada Instansi terkait. 
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3.6 Tehnik Analisa Data 

Untuk menguji kebenaran, penelitian ini berbentuk kualitatif. Penulis 

menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data dan 

informasi yang diperlukan terkumpul maka data tersebut dikelompokan 

menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang 

sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian 

dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara utuh kenyataan 

mengenai upaya dispenda dalam meningkatkan PAD dari sektor PBB-P2, 

kemudian dapat diambil kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


