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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di UPT Dinas Pendapatan Daerah (UPT 

DIPENDA) terletak di Jalan Pelajar kelurahan Batu Panjang Kecamatan 

Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah, yang tugas dan fungsinya di 

koordinasikan oleh Asisten Pemerintah. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

dimulai pada hari selasa, 14 Februari 2017 sampai dengan selesai. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi yang dipelajari adalah 

data sampel yang diambil dari populasi. Data dan informasi tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel penelitian. Bertitik 

tolah dari pemanfaatan data tersebut, maka penelitian ini dapat 

dikategorikan sebagai penelitian. 

 

3.3 Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lapangan 

dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel. 

2. Data skunder, merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak 

kedua sehubungan dengan pembahasan ini antara lain : 

a. Sejarah ringkas UPT Dipenda Kecamatan Rupat 

b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi kantor UPT Dipenda 

Kecamatan Rupat 

c. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas 

d. Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja pada kantor UPT Dipenda 

Kecamatan Rupat. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang diperlukan 

melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan 

sehubungan dengan sistem pembayaran pajak walet yang dilakukan 

oleh pengusaha, walet kepada pemerintah melalui UPT Dipenda 

Kecamatan Rupat. 

2. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin 

terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode ini merupakan berupa dokumentasi yang 

berupa data, jumlah pegawai, profil dan struktur organisasi serta 

data-data lainya dari UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatam 

Rupat. 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti. 

Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

(Sugiono:2005:91). 

Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah pegawai yang ada 

pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat sebanyak 7 orang 

dan Penangkar Sarang Burung Walet sebanyak 40 orang. 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. tekhnik sampling adalah merupakan tekhnik 

pengambilan sampel (Sugiyono, 2001:56). Adapun sampel dalam penelitian 

ini terdiri dari : 

1. Pegawai 7 (tujuh) orang, karena 7 (tujuh) orang tersebut melaksanakan 

kegiatan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan bersamaan. 

Untuk menentukan 7 (orang) tersebut yaitu dengan menggunakan 

Teknik Sensus (Sampel Jenuh). Sampel jenuh adalah teknik penentuan 
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sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 (tiga 

puluh) orang, istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono:2003:96). 

2. Masyarakat Pengusaha Sarang Burung Walet jumlah populasi 40 (empat 

puluh) orang. Pembagiannya dengan menggunakan Teknik Sampling 

Persentase. Dalam pengambilan sampel dari masyarakat Penangkar 

Sarang Burung Walet hanya 10% dari populasi atau sama dengan 4 

(empat) orang Pengusaha Sarang Burung Walet.  

Untuk menentukan 10% tersebut, peneliti membagi berdasarkan 

Area. Tekhnik Sampling Area atau Sampel Wilayah merupakan tekhnik 

sampling yang dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa 

populasi penelitiannya tersebar diberbagai wilayah. Sampel ini memiliki 

kesamaan dengan proporsional sampel. perbedaannya terletak pada 

subpopulasi yang ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran populasi yang 

hendak diteliti. perbandingan besarnya sub populasi menurut daerah 

penelitian dijadikan dasar dalam menentukan ukuran setiap sub sampel 

(Sugiyono, 2011:96).  

Peneliti menemukan 2 (dua) Penangkar Sarang Burung Walet yang 

belum terdata serta belum mengantongi izin usaha, dikarenakan surat izin 

usaha dari pihak kecamatan belum keluar dan belum diberikan kepada 

Penangkar Sarang Burung Walet tersebut. Jadi peneliti memasukan 2 (dua) 

Penangkar Sarang Burung Walet yang belum terdata serta belum 

mengantongi izin usaha tersebut dalam sampel. Berikut Tabel III.1 Tentang 
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keadaan Populasi dan Sampel Penelitian pada UPT Disenda Kecamatan 

Rupat: 

Tabel III.1 : Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian pada UPT 

Dipenda Kecamatan Rupat Tahun 2016 

NO Jenis Populasi Populasi Sampel 

1 Bendahara 1 1 

2 Petugas/Pemungut 6 6 

3 Penangkar SBW terdata 40 4 

4 Penangkar SBW tidak terdata - 2 

 Jumlah 47 13 

Sumber: UPT Dipenda Kecamatan Rupat Tahun 2016 

 

3.6 Metode Analisa Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

analisis kualitatif. Yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang diamati dari 

orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, dalam Bogong Suyanto dan 

Sutinah, 2005:166).  

Seluruh semua data terkumpul, data tersebut kemudian 

dikelompokkan dan ditabulasi data dan serta ditambahkan dengan 

keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung kemudian dianalisis 

kualitatif. Kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan 

secara deskriptik analitik yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan 

alasan atau gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui 

dilapangan dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

 


