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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian menentukan hasil dari suatu penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Imam Gunawan, (2013: 80) menjelaskan 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada 

masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penulusuran 

teori dari bawah (Grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu 

atau lebih fenomena yang dihadapi,  

Alasan penggunaan metode kualitatif karena metode kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia 

dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, Husaini (2009:78). Dan 

ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam akan suatu situasi, 

Donal. R (2006: 226). 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data didalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Martono (2015: 67) bahwa data primer merupakan data utama 

yang  digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang 

sedang dikaji, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang 

keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau sebagai 

pelengkap data primer. 
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3.1.1. Data Primer  

 Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan 

informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber 

utama (seperti informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang 

dilakukan sendiri oleh peneliti, Martono (2015: 65). Untuk menjawab riset 

question atas penelitian yang dilakukan maka peneliti memperoleh data dengan 

wawancara kepada informan. Dimaksud untuk memperoleh penjelasan untuk 

mengetahui pelaksanaan perpajakan. 

3.1.2 Data Sekunder 

 Menurut Martono (2015: 66), mengemukakan data sekunder dimaknai 

sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti 

berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Maksudnya 

memanfaatkan data yang telah di kumpulkan pihak lain. Dalam hal ini seperti data 

berita, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk 

memperkuat dan melengkapi data primer. 

 

3.3 Objek Penelitian 

 Objek penelitian didalam penelitian ini adalah KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan di Kota Pekanbaru. KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di 

jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin) Pekanbaru, 28293. Telepon (0761) 

40846, 40836, Fax: 0761-859955 

 



65 
 

 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang 

diterapkan, Sugiyono (2013: 308). 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu, wawancara, dokumentasi, observasi. Semua metode tersebut digunakan 

dalam penelitian ini, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan 

berkualitas. 

3.4.1 wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data utama dalam metodologi 

kualitatif. Wawancara beragam sesuai dengan jumlah orang yang terlibat dalam 

wawancara, tingkatan struktur, kedekatan pewawancara dengan peserta, dan 

jumlah wawancara yang dilakukan selama riset, Donal. R (2006: 235). Kartono 

(1980), Teknik wawancara suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, Gunawan ( 2013: 160). 

 wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, 

Sugiyono (2013: 316). Wawancara didalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara terstruktur dan secara tidak struktur, pelaksanaan wawancara 

dilakukan secara interaktif hal ini bertujuan untuk lebih mengenal lebih informan. 
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 Wawancara struktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah disusun, sedangkan wawancara tidak secara struktur yaitu wawancara 

yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, dan semi terstruktur 

dimana materi dimulai dengan pertanyaan khusus dan selanjutnya sudut pandang 

masing-masing individu  sejalan dengan penggalian lebih jauh oleh wawancara 

diharapkan dapat berkembang sesuai dengan informasi jawaban dan situasi saat 

itu. 

3.4.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, Sugiyono 

(2013: 326). Data dokumentasi merupakan data pelengkap dari dalam sebuah 

pengumpulan data suatu penelitian. Karena data dokumentasi sebagai pelengkap 

agar lebih memperkuat dan ilmiah penelitian ini. 

3.4.3 Observasi 

 Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini 

pengamatan berdasarkan kegiatan wajib pajak kemudian dihubungkan data 

lapangan dengan masalah penelitian. 

 

3.5 Teknik Pemilihan Informan 

 Informan merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi 

secara rinci dalam proses penelitian peran informan lebih aktif untuk 
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menyampaikan informasi secara lengkap mengenai beberapa hal yang ingin 

diketahui peneliti, Martono (2015: 120). Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pusposive sampling. Kriteria informan yaitu yang sudah lama menyatu 

dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran penelitian sehingga 

mereka tidak hanya tahu dan memberikan keterangan atau informasi tatapi juga 

paham dengan situasinya. 

3.5.1  Kantor Pelayan Pajak Pratama Tampan 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan yang menjadi informan yaitu 

kepala divisi pelayanan yang aktif bekerja di KPP Prata Tampan. Kemudian divisi 

pengolahan data dan informasi yang mana sebagai pengelola jasa fasilitas sistem 

e-filing. 

3.5.2 Wajib Pajak 

 Wajib pajak yang menjadi informan yaitu wajib pajak yang terdaftar di  

KPP Prata Tampan. Pemilihan kriteria wajib pajak yang telah menggunakan 

fasilitas sistem e-filing dan yang belum menggunakan fasilitas sistem e-filing 

dalam melakukan pelaporan SPT tahunan. Hal ini bertujuan untuk mencari 

informasi yang luas dan objektif. 

 

3.6 Pemeriksaan Data 

 Menurut Sugiyono (2013: 369) menyatakan bahwa triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu, berikut penjelasannya.  
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3.6.1 Triangulasi sumber  

 Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan keabsahan data yang dapat 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber, Sugiono (2013: 370). 

3.6.2 Triangulasi teknik pengumpulan data 

 Triangulasi teknik pengumpulan data ialah untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber-sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda, Sugiyono (2013: 353). 

3.6.3 Trigulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda, Sugiyono (2013: 371). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam 

bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data 

apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu di uji, pertanyaan apa yang 

perlu di dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi 

baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Menyusun data berarti 

menggolongkannya (mengategorikannya) dalam pola atau tema. Tafsiran atau 

interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau 

kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.  
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3.7.1 Reduksi Data (data reduction) 

  Yaitu data berarti dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan akan mencarinya 

bila diperlukan, Sugiyono (2013: 336) 

3.7.2 Penyajian Data (data display) 

 Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan menyajikan data 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut, Sugiyono (2013: 339). 

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (condusion drawing/verification) 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada.  Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, Sugiyono (2013: 343). 

 


