
27

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini

dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.Adapun alasan

dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena organisasi ini merupakan

organisasi yang mengurus pengelolaan dan penerimaan pajak, termasuk pajak

sarang burung walet. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 01

Februari 2014, S/d 2015.

3.2. JenisPenelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian

yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari

adalah data sampel yang diambil dari populasi. Data dan informasi

dikumpulkan dengan menggunakan angket, serta data dan informasi tersebut

digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel penelitian. Bertitik tolak

dari pemanfaatan data tersebut, maka penelitian ini dapat dikategorikan

sebagai penelitian.

3.3.Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung di lapangan dari

pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel,.

2. Data Skunder, merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua

sehubungan dengan pembahasan ini antara lain :

a. Sejarah ringkas Kantor Dispenda. Kabupaten Indragiri Hilir
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b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi Kantor Dispenda, Kabupaten

Indragiri Hilir

c. Susunan Oraganisasi dan Uraian Tugas

d. Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja pada. Kantor Dispenda Inhil

e. Struktur Organisasi Kantor Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir.

3.4. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang diperlukan melalui

pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan sehubungan

dengan system pembayaran pajak walet yang dilakukan oleh pengusaha,

walet kepada pemerintah melalui Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang

dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah disediakan.

3. Angket/Kuesioner yaitu satu aktivitas pengumpulan data dengan

menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada

responden terpilih untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah

disediakan.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan
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dana, tenaga dan waktu, maka penelitian  dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi (Sugiono:2005:91).

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada

juralah populasi yang relatif cukup banyak, maka untuk memerlukan data

yang dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang

dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan

sampel yang digunakan yaitu Dengan menggunakan teknik Purposive

Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam

hat ini sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang dinilai dapat

mewakili keseluruhan responder penelitian (Sugiyono, 2007:96).

Dalam penelitian ini untuk penarikan sampel peneliti meggunakan

Rumus Slovin (Husain, 2004: 107) yaitu :
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86,2

186
n

n = 65

n = 65 orang

Dari penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel

dalam penelitian ini adalah 65 orang. Sedangkan teknik yang digunakan dalam

pengambilan sampel ini adalah teknik random sempling yaiu keseluruhan

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih caranya adalah

dengan mengunakan undian, ordinal atau secara acak (Husaini Usman.

2009:44 )

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seperti yang

tercantum pada table dibawah ini. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini

ialah sebagai berikut :

Sumber data olahan : 2014

Sumber Data Sup populasi populasi sampel presentase

1. Kuisioner(angket)

2. wawancara

Penangkar sarang
burung walet

Kepala Dispenda

Kepala UPTD

Pegawai Dispenda

186

1

1

4

186

1

1

4

100%

100%

100%

100%

Jumlah 192 192 100%
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3.6 Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis

kualitatif.Dimana dalam hal ini peneliti berusaha untuk menjelaskan data

dalam bentuk deskriptif atau digambarkan sesuai dengan keadaan yang terjadi

pada objek penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu variable

dengan variable yang lain (Sugiono:2005:11).

Berdasarkan metode penelitin yang telah dikemukakan maka data

informasi  yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya (Arikonto 2006:79) sebagai berikut:

= FN x100%
Keterangan :

P  = Persentase

F  = Frekuensi

N  = Populasi

Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokan menjadi 5

kriteria yaitu, sangat efektif, kurang efektif, cukup efektif, kurang efektif dan

tidak efektif sebagai berikut:

a. Sangat efektif : 80 – 100 %

b. Efektif : 60 – 80 %

c. Cukup efektif : 40 – 60 %

d. Kurang efektif : 30 – 39 %
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e. Tidak efektif : kurang dari 30 %

3.7 Teknik Skala Pengukuran

Untuk mengetahui analisis pemungutan pajak sarang burung walet di

kabupaten indargrir hilir maka penulis melakukan pengukuran dengan

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan unuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena social. Dengan

skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variable, dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Sugiono

(2008:107).

Jawaban dari instrument yang menggunakan sekala likert mempunyai

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata.

adapun jawaban dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Sangat sesuai/sangat selalu/sangat baik.

b. Sesuai/selalu/baik

c. Cukup sesuai/sering/cukup baik

d. Kurang sesuai/kadang-kadang/kurang baik

e. Tidak sesuai/tidak pernah/tidak baik


