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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya.Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling bahkan populasi atau sampling sangat terbatas. Jika datayang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, 

maka tidak perlu mencari sampling lain. Disini yang lebih ditekan kedalam 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.
63

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian 

dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepri 

yang berpusat di Kota Pekanbaru Riau, beralamat di Jl. Jend sudirman 247. 

2. Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal disahkan pada bulan 

November 2016. 

C. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Humas di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Riau dan Kepri. Objek peneliti ini adalah Perencanaan 

Komunikasi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepri 

Dalam Mensosialisasikan Program E-Billing Kepada Wajib Pajak. 
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D. Sumber Data 

Sumber data sangat ditenukan oleh metodologi riset kualitatif adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.
64

 Dalam penelitian ini sumber data 

digunakan adalah:  

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer penulis mengunakan 

observasi, dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder penulis berbentuk dokumentasi dan laporan-laporan 

guna untuk mengetahui secara detail atau mendalam, perencanaan 

komunikasi humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepri dalam mensosialisasikan program E-Billing kepada wajib pajak. 

E. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 

diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan 

terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan 

sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak 

menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.
65

 Informan terbagi atas dua 

kategori yaitu : 

1. Key Informan 

Dalam penelitian ini informan utama (key) penulis adalah Kepala 

Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. hal ini dikarenakan 

P2Humas kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak yang secara langsung 

melakukan kegiatan sosialisasi program E-Billing kepada wajib pajak.  
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2. Informan sekunder 

Dalam penelitian ini informan sekunder atau pendukung berjumlah 

2 orang yaitu Staff Humas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau-

Kepulauan Riau dalam  mendukung sosialisasi Program E-Billing kepada 

Wajib Pajak. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap 

objek penelitiannya, misalnya dalam melakukan eksperimen. Instrumen 

yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan, pengamatan, dan 

lainnya.
66

 

Metode observasi dalam penelitian dengan menggunakan observasi 

non partisipasi dikarenakan penulis tidak terlibat secara lansung kedalam 

bagian yang akan diteliti. Akan tetapi diluar dari bagian yang diteliti yang 

sesuai dengan permasalahan yang diambil dan diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang 

berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.
67

 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
68

 

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data, penulis 

mengambil jenis wawancara semiterstuktur. Jenis wawancara ini sudah 

termasuk dalam kategori in-depht interview, dimana dalam pelaksanaanya 

lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk  menemukan permasalahan secara lebih 
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terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide – 

idenya.
69

 

Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu: seorang 

Humas Kanwil DJP Riau dan Kepri, tentang bagaimana Perencanaan 

Komunikasi Humas Dalam Mensosialisasikan Program E-Billing Kepada 

Wajib Pajak. Daftar pertanyaan yang lengkap akan penulis cantumkan. 

c. Dokumentasi  

Yaitu penulis mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, 

dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip. Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data Historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan 

ataupun dokumen foto, CD dan hardisk/film.
70 

G. Validitas Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. 

Karena itu ke validitas data sangatlah penting. Melalui validitas data 

kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian 

ini untuk mendapatkan validitas data dilakukan dengan triangulasi. Adapun 

triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya 

dengan data empiris yang tersedia.
71

 

Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teori : 

1. Triangulasi Sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang 

diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dibandingkan 

dengan hasil data penelitian dari narasumber lainnya. Dalam penelitian ini 

menggunakan informasi yang berkaitan dengan perencanaan komunikasi 

Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dalam 

Mensosialisasikan Program E-Billing Kepada Wajib Pajak. 
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2. Triangulasi Teori yaitu dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih 

dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dalam 

penelitian ini menggunakan perspektif teori model perencanaan 

komunikasi Cutlip dan Center 

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono, Teknik analisis dalam penelitian kualitatif , data 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data yang bermacam – macam (Triangulasi).
72

 

Penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72

 Sugiyono, Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung, Alfabeta, 

2015),  243 


