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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting untuk

melihat sukses atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukannya. Metode

penelitian juga merupakan bagaimana suatu penelitian dilakukan dan dengan

prosedur apa penelitian ini dapat dilakukan.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dengan

kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan

penelitian, menganalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden

berprilaku(Husaini Usman,2009:130)Sedangkan pendapat lain mengatakan

penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan

obyek penelitian secara jelas dan cermat, berusaha menuturkan permasalahan dan

memecahkan masalah secara sistematis(Narbuka dan Ahmadi,2008:44).

Jadi dapat di simpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode

penelitian yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau

lingkungan tertentu untuk menggambarkan,melukiskan dan menganalisis secara

umum permasalahan serta fenomena yang terjadi secara sistematis.

Dengan kata lain penelitian ini hanya menggambarkan fenomena

penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan,prilaku atau lisan tanpa

adanya suatu uji hubungan antara variabel. Penelitian ini bermaksud untuk
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Membuktikan dan mengetahui strategi yang dilakukan pihak jurusan serta

factor apa yang mempengaruhi mahasiswa/i memilih jurusan Administrasi

Perpajakan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas

Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

3.2. Waktu dan Tempat

3.2.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di lakukan pada Fekonsos Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. pengambilan lokasi tersebut merujuk pada

tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi mahasiswa/i memilih jurusan ilmu administrasi perpajakan, maka

obyek penelitian di tentukan berdasarkan tempat peneliti kuliah. Selain itu,

mengingat di Fekonsos Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menyiapkan jurusan ilmu

administrasi perpajakan di bandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang ada

di kota Pekan Baru sehingga menjadi alternatif pilihan calon mahasiswa/i dalam

memilih jurusan sebagai tempat kuliah.

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Jurusan Administrasi

Perpajakan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di mulai pada

bulan September 2014 sampai selesai.



44

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-

faktor yang mempengaruhi mahasiswa/I memilih jurusan ilmu Administrasi

Perpajakan pada UIN Suska Riau. Menurut seorang ahli, bahwa jenis data dibagi

menjadi dua macam antara lain:

a. jenis data kualitatif yaitu jenis data yang digambarkan dengan kata-

kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk

memperoleh kesimpulan.

b. Jenis data kuantitatif yaitu jenis data eksprimen yang berjenis

interval. Data kuantitatif dapat dibagi dua yaitu data dari variable

deskrit disebut data diskrit, berupa frekuensi, dan data dari variable

kuantum disebut data kuantum berupa ordinal interval,

ratio.(SuharsiniArikunto, 2004:89).

Dari pendapat tersebut maka jenis data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah jenis data-data kuanlitatif dengan menggunakan variabel

yang berjenis interval yaitu factor- factor yang mempengaruhi Mahasiswa/I

Memilih Jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan pada Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.



45

3.3.2. Sumber Data

Seluruh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini didapat melalui

dua cara yaitu:

a. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk di manfaatkan.

Data primer dapat berbentuk opini subyek secara individual atau kelompok, dan

hasil observasi terhadap karakteristik benda/fisik, kejadian, kegiatan dan hasil

suatu pengujian tertentu.

b. Data skunder adalah sumber data yang di kutip dari sumber lain

dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosurs, dan karangan para ahli yang di

anggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari

hasil proses belajar mengajar.(Rosady ruslan,2010:138).

Dalam penelitian data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan

data skunder diperoleh dari dokumentasi data dosen dan Mahasiswa/I Jurusan

Ilmu Administrasi Perpajakan pada UIN Suska Riau Fakultas Fekonsos.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2007:90). Dalam

pengambilan data yang menjadi populasi untuk penelitian ini adalah Mahasiswa/I

Jurusan Administrasi Perpajakan dalam periode tahun ajaran 2011/2012 sampai

dengan 2015/2016 yang berjumlah sebanyak 358 orang.
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi

(sugiyono,2007:91).Mengingat cukup besarnya jumlah populasinya untuk

menentukan sampel, maka penulis menerapkan teori Solvin.

n=
Keterangan :

n= Jumlah Sampel

N=Besar populasi ,yang diambil mahasiswa/I mulai pada tahun

ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016.

e= Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)

sebesar 10%. (Umar,2002:78)

n= ,
n= ,
n= 78

Jadi,jumlah sampel yang diperlukan sebesar 78 mahasiswa/I . Metode

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode simple random sampling,

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.(Sugiyono,2007 : 91)
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Untuk lebih jelasnya tentang jumlah sampel dari tiap-tiap angkatan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 : Jumlah Responden

No Tahun Akademik Populasi Sampel

1 2011/2012 53 10

2 2012/2013 84 21

3 2013/2014 65 12

4 2014/2015 65 12

5 2015/2016 91 23

Total 358 78

Sumber : data olahan penelitian,2015

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara kepada

pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

b. Kuesioner
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Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

penyebaran kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat

menangkap makna dari konsep yang diteliti.

3.6 Analisis Data

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris, karena penelitian ini

bersifat kualitatif, maka penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Yakni setelah seluruh data yang diperoleh terkumpul,data tersebut kemudian

dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambah dengan keterangan-

keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.

Kemudian data dianalisa secara deskriptif dengan cara memberikan gambaran

secara umum mengenai variable yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan

penjelasan.


