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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru peneliti memilih lokasi penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan instansi tersebut juga tidak jauh dari tempat 

tinggal peneliti serta instansi tersebut dapat memberikan data yang sesuai dengan 

judul penelitian yang akan diteliti. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 

2017 hingga Februari 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau 

objek untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dari permasalahan yang 

akan diteliti yaitu mengenai kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam 

meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. 

2. Data sekunder adalah data pendukung yang berkenaan dengan kontribusi 

Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru 

yang diperoleh melalui catatan-catatan, laporan, arsip maupun data-data 

lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono, 

2007 : 90).  

2. Sampel 

Untuk pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik purposive 

sampling yakni teknik pengampilan sampel secara sengaja. Maksudnya, 

peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu. Yang menjadi sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan 

informasi yang relevan. Sampel berupa peristiwa, manusia dan situasi 

yang diteliti. Responden yang dijadikan sampel dapat menunjukkan orang 

lain yang relevan untuk mendapatkan data, demikian seterusnya, sehingga 

sampel bertambah terus yang disebut snowball sampling. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh Peneliti untuk 

memperoleh jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Observasi/Pengamatan  

Langsung Observasi/pengamatan langsung adalah pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung tentang keadaan 

hubungan kerja sesuai dengan masalah penelitian. 

2. Wawancara/Interview  
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Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab secara langsung terhadap responden tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa 

data tentang prosedur pemungutan pajak, target dan realisasi 

penerimaan pajak yang diperoleh dari bagian pendapatan asli daerah 

pada Dinas Pendapatan Daerha Kota Pekanbaru. 

4. Tinjauan Pustaka 

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan 

materi pembahasan yaitu Metodologi Penelitian, Perpajakan, Peraturan 

Perundang-undangan Pemerintah Daerah guna dijadikan dasar dalam 

melakukan penilaian serta perbandingan dari penelitian yang telah 

dilakukan pada instansi yang bersangkutan. 

3.5 Analisa Data 

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2006:103) adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu 

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang 

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di 

antara dimensi-dimensi uraian. 
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Berdasarkan definisi di atas maka teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian adalah teknik analisa data kualitatif. Dimana analisa data 

kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Irawan, adalah: 

“Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya anda 

kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda terhadap suatu fenomena dan 

membantu anda kepada orang lain”. 

Data yang terkumpul akan digunakan untuk membantu Peneliti dalam hal 

menganalisa yang disajikan dalam bentuk kutipan wawancara secara langsung 

atau penjelasan dengan menggunakan analisa peneliti. Data-data yang diperoleh 

tidak semuanya diuraikan oleh Peneliti, melainkan hanya data yang terkait dengan 

permasalahan atau data yang dianggap peting untuk memperkuat gambaran dan 

masalah penelitian. 

 


