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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk melihat 

sukses atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan. Metode penelitian juga 

merupakan bagaimana suatu penelitian dilakukan dan dengan prosedur apa 

penelitian ini bisa dilakukan. 

 

3.1 Bentuk Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh  

Punaji Setyosari (2010:89) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, 

objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel 

yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Maka penelitian 

deskriptif juga akan menyajikan data, menganalisa, dan menginterpretasikan, dan 

dapat juga bersifat komparatif dan korelatif. 

 Oleh karena itu, didalam penelitian ini akan mengumpulkan data tentang 

permasalahan yang diteliti lalu diuraikan, digambarkan dan diinterpretasikan 

secara rasional dan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan 

penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan MR. SM. Amin 

Ring Road Arengka II, Pekanbaru, Riau – 28293, Telp. (0761) 40836, Fax. (0761) 

859955, www.pajak.go.id. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei ─ Juni 

2017. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama). Data primer ini berupa tanggapan responden pada KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan yang penulis kumpulkan dari hasil 

wawancara/interview terhadap karyawan yang menjadi responden pada 

penelitian ini dan data lainnya yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Data sekunder, yaitu data yang berbentuk jadi yang telah diolah oleh pihak 

lain. Data sekunder ini berupa data yang telah dimiliki oleh KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan seperti data-data dari KPP yang penulis anggap 

penting, serta hasil studi perpustakaan berupa bahan-bahan bacaan 

maupun literatur lainnya. 

 

 

http://www.pajak.go.id/
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi : Penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

objek atau responden dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan dengan permasalahan tersebut dan yang berhubungan dengan tax 

amnesty, yang penulis tujukan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Wawancara : sebagai salah satu untuk mengumpulkan data untuk 

mengumpulkan informasi yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara 

terbuka dan langsung kepada responden berkaitan dengan data penelitian, 

yang penulis tujukan kepada karyawan KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

sebagai responden. 

3. Dokumentasi : yaitu dilakukan dengan melihat catatan mengenai data-data 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 

3.5 Informan Penelitian 

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai 

informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini yaitu 

informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling dalam menentukan informannya.Purposive sampling 

merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata,kedudukan, pedoman, 
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atau wilayah, tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu 

yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan 

peneliti dalam penelitian ini adalah: Informan kunci yang terdiri dari satu orang 

pegawai perpajakan yaitu Ibu Kristiana Noorida selaku Kepala Pengawasan dan 

Konsultasi III KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Dipilihnya beliau sebagai 

informan penelitian karena beliau dianggap sebagai seorang yang mengetahui 

secara mendalam mengnai program tax amnesty ini. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Sesuai dengan metode penelitian, teknis analisis data yang dipergunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis 

kualitatif adalah analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan 

nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi. 

Jadi dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan dengan menyajikan 

hasil wawancara, observasi, dan melakukan analisa terhadap masalah yang 

ditemukan dilapangan. Sehingga dapat diperolegh gambaran yang jelas tentang 

objek yang diteliti dan menarik kesimpulan. 

 

 


