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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Kantor

Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru dengan jadwal penelitian

dimulai dari Bulan Mei s/d Oktober 2015.

1.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyelesaian penelitian ini diperlukan berbagai data yang

berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian

terdahulu.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obsevasi,

serta pengamatan dan angket yang diberikan langsung kepada sampel

penelitian.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teori laporan-laporan,

buku-buku dan pendapat para ahli tentang perpajakan.

1.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena

data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang

diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan. Dalam buku Statistik Deskriptif untuk

Penelitian (Siregar: 2010), prosedur pengumpulan data secara umum dalam suatu

penelitian adalah:
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1. Dokumentasi

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta

dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari kantor

camat, dan kelurahan yaitu data-data yang dapat memdukung di dalam

penelitian ini.

2. Observasi

Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan langsung kelapangan

sebagai pra riset untuk mendapatkan data-data tentang warung internet

yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

3. Wawancara

Peneliti dalam hal ini melakukan tanyajawab langsung kepada

pengusaha warung internet, wawancara yang dilakukan oleh peneliti

bersifat tidak terstruktur, dimana wawancara bersifat luwes, susunan

pertanyaan dan susunan kata-kata dapat diubah pada saat wawancara

disesuaikan dengan kebutuhan peneliti mengenai hal-hal yang ingin dan

perlu diketahui peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

4. Kuesioner (Angket)

Prosedur yang digunakan dengan pemanfaatan literatur/buku-buku,

penelitian-penelitian sebelumnya, dan telaah dokumen yang terkait

dengan permasalahan yang diteliti sebagai suatu acuan atau pedoman

antara hasil yang diperoleh dari lapangan dengan teori disiplin ilmu

yang ada.
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1.4. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan

atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-

satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang,

institusi-institusi, benda-benda, dan lain-lain. (Djawranto, 1994 : 420). Yang

menjadi populasinya adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman

Modal Kota Pekanbaru, pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman

Modal Kota Pekanbaru yang berjumlah 35 orang pegawai sebagaimana pada

tabel berikut ini;

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian
No Jabatan Jumlah
1 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman Modal

Kota Pekanbaru
1 orang

2 Pegawai Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota
Pekanbaru

35 orang

Jumlah 36 orang
Sumber: Data Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru

2015
2. Sampel

Pemlihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Sensus

Sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi

digunakan sebagai sampel.

Penelitian ini juga menggunakan informan untuk memperoleh atau

mengcross check informasi yang penulis peroleh dari sampel. Informan

yang dimaksud adalah;

1. Lurah Simpang Baru.

2. Warung internet yang tidak memiliki izin usaha
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3. Warung internet yang memiliki izin usaha.

4. Masyarakat Kelurahan Simpang Baru.

1.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara

kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dimana analisis data

disajikan berdasarkan konsep tertentu dalam rangka teori yang telah diuraikan

sebelumnya. Data yang diperoleh dalam objek penelitian ini ditemukan diolah dan

dikonfirmasi dengan opini dari responden yang sedang diamati.

Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat model analisis interaktif

yang meliputi redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar. 3.1 Reduksi Analisis Data

Sumber; HB. Sutopo, 2003: 96

Pengumpulan Data

Penarikan
Kemampuan/Verifika

Reduksi Data Sajian Data



53

a. Reduksi Data

Bagian dari proses analisis yang mempertengas, memperpendek,

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur

data sedemikian rupa, sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

b. Sajian Data

Rangkaian organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan sajian data harus

mengacu pada rumusan masalah sehingga menjawab permasalahan yang

diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari membaca sajian data yang berupa criteria kelengkapan beragam

pendukungnya (tabel dan gambar) penelitian bisa mengusahakan

pemikiran yang mengarah pada simpulan-simpulan ini tertentu saja

bersifat sementara, karena proses pengumpulan data masih berlangsung.

Jika peneliti mendapatkan data baru dengan pemahaman baru,

kemungkinan besar kesimpulan akan berubah pula agar lebih tepat, jika

data baru lebih memperkuat kesimpulan.


