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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti 

berdasarkan teori-teori yang ada. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan 

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian 

ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan 

tersebut.
35

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan yang bertempat Kantor Wilayah (Kanwil) 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Riau-Kepulauan Riau, Jalan Sudirman No. 247, 

Pekanbaru, Riau. Waktu penelitian dilaksanakan setelah pengesahan proposal 

pada bulan September 2016. 

C. Sumber Data 

a. Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama atau tangan pertama di lapangan.
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Data ini diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti 
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yaitu strategi komunikasi humas direktorat jendral pajak riau dan kepulawan 

riau dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. 

b. Data Sekunde  

 Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sukunder. Data skunder ini dapat di peroleh dari berbagi sumber 

seperti  buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
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D. Informan Penelitian 

Informan sumber penelitian adalah subjek  yang memahami informasi 

tentang peneltian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek 

penelitian.
38

 

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang paham dan mengerti 

tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Informen dalam penelitian ini  

adalah Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Humas), Seksi Bimbingan 

penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen dan Pelaksana Seksi Bimbingan 

Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen (tiga orang).  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi  

 Yaitu penulis mengamati secara langsung ke lapangan dan  menyimpulkan 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Interview 

Yaitu penulis mengajukan pertanyaan tanya jawab tentang masalah yang 

terkait secara langsung dan terbuka kepada humas dan staf humas Kanwil 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau. 

c. Dokumentasi  
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  Yaitu penulis mengambil data-data dari catatan, dokumentasi yang 

bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, dalam hal ini 

dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. 

F. Validitas Data 

 Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan 

validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Triangulasi data 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
39

 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan  

narasumber, yaitu membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan 

yang lain, sehingga dapat diperoleh data yang akurat. 

G. Teknik Analisis Data 

 Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena 

dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan 

uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-

penjelasan bukan dengan angka.
40

 

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan 

metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Maelong berikut:  

1. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan. 
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2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data 

yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-

topik pembahasan. 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat.
41

 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, 

maka analisis data yang dilaksanakan dalam pembahasan penelitian ini adalah 

pengolahan data deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka. Di jelaskan dengan kalimat sehingga data 

yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya. 
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