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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 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara objektif tentang keabsaan yang sebenarnya dari objek yang 

diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah 

di identifikasi pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini melaporkan hasil 
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penelitian tentang Tindak Lanjut Penerapan pengampunan pajak dan pelaporan 

surat pemberitahuan terhadap peningktana penerimaan pajak di kota Pekanbaru.  

 Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat Postposituvisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi Obyek yang alami, (sebagai lawanya adalah Eksperimen) dimana 

penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci , Teknik Pengumpulan Data 

dilakukan secara triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Adapun 

jenis dan sumber data yang digunakan  peneliti adalah: 

3.2.1 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 peneliti mengunakan data-data didapat 

dari instansi terkait yang berupa wawancara kepada informan dan data-data 

berupa jumlah wajib pajak, jumlah penerimaan pajak,prosedur pelaksanaan, 

implikasi dan evaluasi kebijakan serta data lain yang berkaitan. Dimaksud untuk 

memperoleh penjelasan untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan. 

3.2.2 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 
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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 

Senapelan di Kota Pekanbaru. KPP Pratama Pekanbaru Senapelanyang beralamat 

di jalan Jendral Sudirman No.247 Pekanbaru-28156. Telpon (0761) 28110, 28112, 

Fax: 0761-28202. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah surat 

kabar, prasasti, lenger, agenda, laporan dan sebagainya. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengambilan data berikut: 

3.4.1 Observasi 

 Observasi menurut Nasution (1988) adalah dasar semua ilmu pengetahuan, 

para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan observasi terlebih dahulu untuk mencari permasalah terkait penelitian 

ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan sistem observasi tidak bestruktur 

hal ini dikarekan fokus penelitian yang belum jelas. Peneliti observasi menurut 
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Sugiyono (2016) adalah obser4vasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 

tentang akan apa yang akan di observasikan. 

3.4.2 Wawancara  

 Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu ( Esterberg,2002). Dalam penelitian ini peneliyi 

mengunakan metode wawancara mendalam, ini bertujuan untuk menumpulkan 

informasi yang kompleks, yang sebagaian besar berisi pendapat, sikap, dan 

pengalam pribadi sulistyyo-basuki (2006). Pihak yang akan diwawancara adalah 

personal yang berhubungan dengan tingkat penerimaan pajak dan kebijakan 

pengampunan pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

3.4.3 Dokumentasi 

 Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (sugiyono:2016). 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan menganilisis dokumen-

dokumen di Instansi , teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan 

data dengan cara mempelajari dokumen pajak berupa jumlah wajib pajak yang 

terdaftar jumlah wajib pajak yang mengikutin kebijakan pengampunan pajak, dan 

jumlah penerimaan pajak di Kota Pekanbaru. 

 

3.5 Teknik Pemilihan Informan 

 Informan merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi 

secara rinci dalam proses penelitian peran informan lebih aktif untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap mengenai beberapa hal yang ingin 
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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 Senapelan 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan yang menjadi informan yaitu 

kepala divisi pelayanan yang aktif bekerja di KPP Pratama Senapelan. Kemudian 

divisi pengolahan data dan informasi yang mana sebagai pengelola kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty).   

3.5.2 Wajib Pajak 

 Wajib pajak yang menjadi informan yaitu wajib pajak yang terdaftar di  

KPP Pratama Senapelan. Pemilihan kriteria wajib pajak yang telah melaksanakan 

kebijakan pengampunan pajak dan yang telah 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 

 Teknik Analisi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti apa yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Dewamtari dkk(2017) 

sebagai teknik analisis interaktif (interactive model of analysis) dengan tahapan 

sebagai berikut: 

3.7.1 Reduksi Data 

 Reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, 

penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data yang muncul dari catatan 

tertulis dilapangan maupun hasil wawancara maupun observasi. 
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3.7.2 Penyajian Data 

 Penyajian data, karena data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang meberi kemungkinan adanya verivikasi dan pengambil tindakan 

maka penyajian data ini digunakan dalam rangka memperoleh pemahaman yang 

lebih baik terhadap konteks. 

3.7.3 Menarik Kesimpulan  

 Menarik kesimpulan, sebagai proses mencari arti, mecatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat 

dan proporsi-proporsi penelitian. 

 


